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międzynarodowej konwen,cji o bezpiecz,eńs,twie ży
cia na morzu, podpisanej wLOIIldynie , dnia 31 maja 
1929 r. wra'z z załącznikami I i II oraz aktem końco
wym międzynarodowej konferencji o bezpieozeń
stw:ie żyda na mor,zu z 1929 r. 

Art. 2. Wykonanie ustawy ninie,jszej porocz,a 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykooanie z,aś 
postanowień powyższych: konwencji, załączników 
i ,aktu końcowego Ministrowi Przemysłu i HaJndlu 
w porozumieniu z inny!Il1i wł1aściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustaw.a niniejsza wchodzi w życie 
z dniem o,głoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

269. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

iącej treści: 

USTAWA 

~ dni,a '15 marca 1934r. 

w sprawie przystąpienia Polski do konwencji 
o oc!:ronie kabli podmorskich, podpisanej w Paryżu 
wraz z artykułem dodatkowym i protokółem podpi
sania dnia 14 marca 1884 r., do deklaracji, podpisa
nej w Paryżu dnia 1 grudnia 1886 r. i dnia 23 marca 
1887 r. za Niemcy, oraz do protokółu zamknięcia, 

podpisanego w Paryżu dnia 7 lipca 1887 r. 

Art. L Wyr,aża się ,zgodę na zgł05zenie przez 
Pr,ezydenfa Rzeczy;pospol:ite,i przystąpi,en,ia Polski do 
konwencji o ochronie lmlbli podmorskich, podpi,s,a
nej w Paryżu w,raz zartykulem dod,atkowym i pro
tokółem podpis,ania dnia 14 marca 1884 r., do dekla
r,acji, podpi's,anei w Paryżu dnia 1 grudnia 1886 r. 
i dnia 23 mar,ca 1887 1''. za Niemcy, or,az do proto
kółuzamlknięda, po.CLpisaiIle;go w Paryżu dnia 7 lip
cia 1887 r. 

Art. 2. Upow,ażIlli,a się P,re:zydenta Rz,ec'zypo
spolitej do wydania w ciągu 3 miesięcy od dnia wei
ścia w życie powyżs'zej konwencji roz,porządzenia 
z mocą us,tawy w sprawie ścigania p'rzestęp.stw 
w 'zakresie ochrony kabli podmorskich, pr~eW!idzia
nego w ,art. 12 konw.enc.ji. 

Art. 3. Wy/kon,anie lltstawy n.inJejls'zej porucza 
się Min'~strowi Spr,aw Zag,ranic:znyc:h, wykonanie zaś 
postanowień powyższe,j konwenc1i, artykułu dodat
kowego, protokółu podp~sania, deklaracji i proto
kółu zamknięcLa Ministrowi Poczt i T'eLegrafów, Mi
nistrowi Spraw Wojskowych oraz Min,i,slrowi Prz,e
mysłu i HandIu w ipOł'O'iZumi:eniu z innymi właściwy
miministrami. 

Ań. 4. Ustawa nin-iej,sza wc,hodzi w życie 
z dniem ogł,oszerua. 

Prezydent RzecZ)'lPOspolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewic:! 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
Minister P ocz t i Telegrafów : K aliński 
Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

270_ 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 15 marca 1934 r. 

W sprawie zmiany ustawy z dnia 26 marca 1920 r. 
w przedmiocie urządzania loterj :, i założenia Polski~j 

Państwowej Loterji Klasowej. 

Art. 1. Art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1920 r. 
w prz,edmiocie urząd:z,ania loterji i zalożenia Pol
skiej Państwow:ej Lo Łe.tii Klasowej (Dz. U. R. P. 
Nr. 31, po,z. 180) otTzym~je następujące brzmienie: 

"Minils,ter Skarbu zatwierdza plany poszcz,e~ól
nych loteryj or,az :sjposób i tenniny ich rozgrywania 
oraz określa wys,okolŚć opłaty monopolowe~ na rzecz 
Skarbu Pańs:twa od ,tych loteryj". 

Art. 2. Wykon.anie us:fawy niniejszej po,rucza 
się Ministrowi Skarbu. 

Art. 3. Ustawa niniej.sza wchodzi w życie 
z dniem ogł os,zenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. M ośdcki 
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz. 
Minister Slka'rhu: WI. Zawadzki 

271. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 31 marca 1934r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych 
oraz komisyj szacunkowych do spraw poda.tku docho
dowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym 

Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie. 

Na pocLstawie .art. 4 i 15 us.tlawy 'z dni,a: 31 lipca 
1919 ,r.. Q : t)'lmczasowey organiz,aaji włacliz li urzędów 
sikar1bowych (Dz .. U. R. P. Nr. 65, poz .. 391), art. 58 
UJs,tlawy z dJn~a 15 'lipc.a 1925 r . .o pańs'twowym p.o
datku przemysłowym (Dz. U. R. P. z 193Q r. Nr. 17, 
poz,. 1 tO) ora.z ,art. 33 ust,awy 'o państlwowym po\datku 
dO'ohOldlowym(lDz .. U. R. P. z 1925 'r. Nr. 58, pO'Z. 411) 
zarz,ądzam co nas.ŁęiPuje: 

§ 1. .Istniejący w okręgu admini,sŁmcyjnym Iz
by Skarbnwej Okręgowej w W a'rszawie 2 Urząd 
Skarbowy Wars'za:w:a - Powi'at z:nnsi się, ,a na joego 
miejsce tworzy się dla gminy miej'skiej Pruszków 
i gmin wiejskich Blizne, Cząstków, Młodny, Ożarów" 
Piastów, "Z,ahorów 2 Urząd Skarbowy Warsz,awa -
P'owiat, 'a dla gminy miejskiej Pias,eczno ·orra:z gmin 


