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Ustawa 
z dnia 28 lipca 1922 r. 

w 'przedmiocie ratyfikacji polsko-włoskiej kon
wencji handlowej, podpisanej w Genui dnia.12 

maja 1922 r. 

Rrt. 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwier
dza polsko-włoską konwencję handlow'ą, podpisaną 
w Genui dnia 12 maja 1922 r. 

1\rt. 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upo
ważnia Naczelnika Państwą do podpisania ratyfikacji 
powyższej konwencji. " 

Rrt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień konwencji - właściwym ministrom. 

1\rt. 4. Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem 
jej ogłoszenia. 

Marszałek: 
Trqmpczyński . 

Prezydent Ministrów: 
Artur $/iwiński 

Minister Spraw Zagranicznych: 
'. a. Narutowicz 
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Ustawa 
z dnia 4 sierpnia 1922 r. 

w przedmiocie ratyfikacji konwencji o wolności 
tranzytu, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwiet

nia 1921 r. 

1\rt. 1. Sej m Rze'Czypospolitej Polskiej zatwier
dza konwencję i statut o wolności tranzytu, podpi
sane w Barcelonie dnia 20 kwietni~ 1921 r. 

Rrt. 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upo
ważnia Naczelnika Państwa do podpisania ratyfikacji 
rzeczonej konwencji w imieniu Rzeczypospolitej. 

1\rt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy zleca się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

l\rt. 4. Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. 

Marszałek: 

Trąmpczyński 

Prezydent Ministró\v: 
Juljan Nowak 

t 
Minister Spraw Zagranicznych: 

a. NarutOWIcZ 

Ustawa 

-z dnia 4 sierpnia 1922 r. 

w przedmiocie ratyfikacji konwencji w sprawie 
urządz~nia dróg żeglownyct< o znaczeniu ml~
dzynarodowem, podpisanej w Barcelonie dnia 

20 kwietnia 1921 roku. 

f\rt. 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwIer
dza konwencję i statut w sprawie urządzenia dróg 
żeglownych o znaczeniu międzynarodowem, podpisa
nej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. 

f\rt.2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upo
ważnia Naczelnika Państwa do podpisania ratyfikacji 
rzeczonej konwencji w imieniu Rzeczypospolitej. 

Rrt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy zleca sle 
Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

f\rt. 4. Ustawa niniejsza obowiązuje z' dniem 
ogłoszenia. 

Marszałek: 
Trqmpczyński 

. ' \: 

Prezydent Ministrów: 
Juljan Nowak 

Minister Spraw Zagranićznych: 
a. Nurutowicz 
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Ustawa 

z dnia 4 sierpnia 1922 r. 

w przedmiocie ratyfikacji układu polsko-nie
miec;kiego o państwowej własności górniczej 
i hutniczej w polskiej części Górnego Śląska, 
podpisanego w Opolu dnia 15 czerwca 1922 r. 

I1rt. 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwier
dza układ polsko-niemiecki w przedmiocie państwo
wej własn9ści górniczej i hutniczej w polskiej częś~i 
Górnego Sląska, podpisany w Opolu dnia 15 czerwca 
1922 r. . 

1\rt. 2. Sejm Rzeczypospolitej . Polskiej upo· 
ważnia Naczelnika ' Państwa do podpisania ratyfikacji 
powyższego ' układu. 

l\rt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Miriistrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowieli układu Ministrom: Spraw Zagranicznych. 
Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnfitrznych. 


