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794. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 14 września 1934 r. 

w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystą
pień kilku państw do konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia · 

30 marca 1931 r. wraz z załącznikiem. 

I. 

Podaje się do wiadomości, że w wykonaniu postanowień art. 8 konwencji o ujednostajnieniu zna
ków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. wraz z załącznikiem, złożony został Se
kretarzowi Generalnemu Ligi Narodów dnia 5 kwietnia 1934 r. w imieniu Rządu Polskiego dokument ra
tyfikacyjny powyższej konwencji. 

II. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Generalnego Ligi Na
rodów, że 

1) w wykonaniu postanowień art. 8 konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej 
w Genewie dnia 30 marca 193'1 r. wraz z załącznikiem, złożone zostały Sekretarzowi Generalnemu Ligi 
Narodów dokumenty ratyfikacyjne tej konwencji w imieniu Rządów niżej wymienionych Państw w da-
tach następujących: . 

Hiszpanja dnia 18 lipca 1933 r. 
Włochy " 25 września 1933 r. 
Holandja" 16 stycznia 1934 r. 

za Królestwo w Europie, Cura<;ao i Surinam 
2) w wykonaniu postanowień art. 9 wspomnianej konwencji zgłoszone zostało Sekretarzowi Gene

ralnemu Ligi Narodów przystąpienie do niej w imieniu Rządów: 
Monaco dnia 19 stycznia 1932 r. 
Portugalji " 18 kwietnia 1932 r. 

przystąpienie nie rozciąga się na kolonje portugal-
skie. 

795. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 15 września 1934 r. 

w sp~awie zmiany granic 1 Urzędu Skarbowego 
w Drohobyczu. 

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lip
ca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzę
dów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) za
rządzam co następuje: 

§ 1. Z okręgu administracyjnego Urzędu 
Skarbowego w Samborze wyłącza się gminę wiejską 
~ ołoszcza i włącza się ją do okręgu administracyj
nego 1 Urzędu Skarbowego w Drohobyczu. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

796. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 17 września 1934 r. 

o wyborach członków izb wojewódzkich w woje ... 
wódz twa ch pomorskiem i poznańskiem. 

Na podstawie art. 63 ust. 2 i 98 ust. 1 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycz
nia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz 
administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) 
oraz art. 94 i 129 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. 
o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalne
go (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. Trzech członków izby wydziału woje
wódzkiego (izby wojewódzkiej), o których mowa w 
ust. 1 art. 98 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i za
kresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. 
R. P. Nr. 11, poz. 86), oraz ich trzech zastępców wy
biera wydział wojewódzki w głosowaniu stosunko
wem z pośród mieszkańców województwa, posiada
jących prawo wybieralności do sejmiku wojewódz
kiego. 

§ 2. ,Wybory członków izby wojewódzkiej 
i ich zastępców zarządza wojewoda, 


