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,,§ 1. Warszawski Urząd Prob ie rczy z si ;;; 
dz ibą w Warszawie obejmuje obszar miasta slo 
Warszawy, województwa w a rs zavys kie ,g o z wy
łączeniem powiatu działd o wskiego , woje
wództw: łódzkiego, kielecki eg o, lubeis kiego, 
białostockiego, poleskiego i wolyńskici':O o raz 
powiatów: lipnowski ego, n ieszawskiego, rypi;'; 
skiego i włocławskiego w o je wódz twa pomor -

sl,je.go, tudzież powiatów: kaliskiego, kolskie· 
go, k onill sk iego i tureckiegowojewódzŁwa po· 
zn a!~,skie go. " 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w. 
życie z dniem 1 kwietnia 1938 r. 

Min ister Przemysłu i Handlu: Antoni RomaJ'Z 

144 
Os,\Y/IADClEUIE RZĄDOWE 

z dnia 12 lute go 1938 r. 

w sprawie złożenia przez Grccją dokumentu ratyfikacyjnego konwencji O ujednostajnieniu 
niektórych prawideł, dotyczących lxd.ędzynarodDwego przewozu lotniczego, z dnia 12 paździer

!.liko 192() r. 

Podaje się ninie jszy m do wiadomośc i, 2;C 

w wykonaniu postanow ic l1 a rt. 37 kOnvvcl1 Cji 
o ujednostajnieniu niek tó rych prclwideł, d oty
czących międzynarodowego prZ8WCZU io ln icze 
go, podpisanej wraz z protokoL~m doda tkowym 
w Warszawie dnia 12 paźd z i e rn ika 1929.1'. (D z. 
U. R. P. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), z łożony zosial 

w arc hiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
'oN VJarszawie dnia 11 stycznia 1938 r. w imieniu 
Rządu Gre ckiego dokument ratyfikacyjny po· 
w yższej konwencji i protokołu dodatkowego. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

145 
OsWIADCZEN!E RZĄDOWE 

z dnia 12 lutego 1938 L 

w sprawie złożenia przez \V ęgry doh:u.m.e~TJ1)l ri:ltym~acyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 
1929 r. dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach! przewożonych na statkach. 

Podaje się nInIej szym do wiadomoś ci, 
zgodnie z komunikatem Sekretarza Generaln e 
go Ligi Narodów, że w mysi pos tanowiel'i art. 2 
konwencji, dotyczącej w.skazyw ania wagi n a 
ciężkich przesyłkach, przewożonych na st at 
kach, przyjętej jako p roje kt dni a 21 czerwca 
1929 r. na Xll Se sj i Ogól :1 ,~ i Konfere nc ji rv'\. j~ 
dzynarodowej Organizacji Pracy a podp isanej 

w G enewie dnia 15 sierpnia 1929 r. (Dz. U. R. P. 
z t 932 r. Nr 76, poz. 682), złożenie w imieniu 
Rz.:;.du Węgierskiego dokumentu ratyfikacyjnego 
pD'\i\fyższ ej konwencji zostało zarejestrowane w 
Sekre t a riacie Ligi Narodów w dniu 6 grudnia 
1937 r . 

)Vli a is te r Spraw Zagranicznych: Beck 
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OŚW!ADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 16 lutego 1938 1". 

W sprawie złożenia przez Stany Zjednoczone Amery!d dokumentu ratyfikatyjnego konwen
cji międzynarod.owej z dnia 25 sierpnia ! 924 L o ujednostajnieni.u niektórych zasad dotyczących 

kwnosamentów. 

Podaje się nin iejszym do w iadomośc i , zgod
nie z komunikatem Rządu Belgijskiego. ze 
w wykonaniu postanowień art. 11 kon w en c ji 
międzynarodowej o uj edn osta jnie niu niektórych 
zasad dotyczących konosam c ntó",:, poclpisan e j 
w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (Dz. U. R. P. 
z 1937 r. Nr 33, poz. 258) z O S t8.ł z ło;~ ()n\' l<Ządo
wi Belgijskiemu dnia 29 cze rwca 1937 r. w imic
niu Rządu Stanów Zjednoczonych AIl12fyki do-

kument ratyfikacyjny powyższej konwencji 
protokołu podpisania. 

J e dnocześnie podaje się do wiadomości, 
zgo dni e z komunikatem Rządu Belgijskiego, 
ż e przy. złożeniu dohunentu ratyfikacyjnego 
\V SP0 ll1!11<:tn:1 k~)l.nvencii i protokołu podpisania, 
HZ<'l d StClnow ZJcdnoczonych Ameryki zgłosił 
następujące zastrzeżenia: 




