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narodowa Umowa, dotycząca prenumeraty dzienników
i czasopism, która słowo w słowo brzmi jak następuje:

ayant eŁe signe a Madrid Je trente novembre mil
neuf cent vingt, Rrrangement, dont la teneur suit:

(Tekst umowy zawiera załącznik do niniejszego numeru).
Zaznajomiwszy się z powyższą Umową uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną, zarówno w całości, jak
i każde z zawartych w niej postanowień, oświadczamy,
że jest przyjętą, ratyfikowaną i zatv/ierdzoną i p.rzyrze·
kamy, że będzie niezmiennie zachowywaną.

Na dowód czego, wydaliśmy Hkt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Ryant vu et examine Jedit Rrrangement, Nous
l'avons approuve et approuvons en toutes et chacune
des dispositions, qui y sont contenues, declarons
qu'il est accepte, ratifie et confirme et promettons,
qU"il sera inviolablement observe.
En Foi de Quoi, Nous avons donne les presentes, revetues du Sceau de la Republique.

fi Varsovie, Je 13 mars 1923.

W Warszawie, dn. 13 marca 1923 r.

S. Wojciecbowski

S. Wojciecbowski
Par Je President de la Republique
Le President du Conseil desMinistres:

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów:

Sikorski

Sikorski

L.e Ministre des Rffaires Etrangeres:
Al. Skrzyński

Minister Spraw Zagranicznych:

Al.

Skrzyński

851.
Oświadczenie Rządowe
ł '

z dnia 1 czerwca 1923 r.

w przedmiocie

złożenia

dokumentów ratyfil{acyjnych Polski, dotyczących szeSC1U
cztowych, podpisanych w .Madrycie dniu 30 listopada 1920 roku.

układów

po..

Poda je się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 31 Światowej Konwencji Pocztowej,
podpisanej w Madrycie dn. 30 listopada 19;~O r. oraz odnośnych artykułów:
1) Międzynarodowej umowy o wymianie listów i pudełek z podaną zawartością;
2) Mi ędzynarodowej l'\onwencji o wymianie paczek pocztowych;
3) iV\iędzynarodowej umowy o przekazach pocztowych;
4) Międzynarodowej umowy o zleceniach pocztowych;
5) Międzynarodowej umowy \V spri!wi e prenumeraty d zienników
czasopism,
podpisanych
teg o ż dnia 30 li stopada 1920 r. w Madrycie,
złożone zostały dnia 14 kwietnia 1923 roku dok umenty ratyfikacyj ne Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczące
wymie nionych wyżej Konwencji i Umów pocztowych, w Hrchiwllch Hiszparlskiego Ministerstwa Stanu
w Madryc.ie.
Minister Spraw Zagranicz nych: M. Seyda

-------'---------852.
Rozporządzenie

z dnia 15

Rady l\t\inistrów

października

1923 r.

w przedmiocie podwyższenia opłat od zgłosl.eJ1.
statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 paźd zie r
nika 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej
(Dz. U. R. P. N2 85, poz. 464) zarz;:idza się c:.' następuje:

§ 1. W rozporz ądze niu Rady fv\inistrów z dnia
10 listop ada 1921 r. w sprawie statystyki Ce lnej
(Dz. U. R. P. N2 107, pOl. 783) wprowadza się następujące

zmiany:

a) w § 45 naJnlzszy wymiar opłaty statystycznej
u iszc za nej od 1 zgłoszenia podwyższa sie:
do 600 mk.,
b) VI § 46 opiaty od każdych 100 kg. towarów
nieopakowanych podwyżs za się do 1.000 Olk.
a od każdych 100 kg. towarów opakowanych
w całości lub częściowo do 4.0DO Olk.
O p iatę statystyczną od węgla kamiennego, brunatnego i torfowego, cegiełek wę~
glowych (brykietów) oraz koksu i torfu
(poz. 79 taryfy celnej z dnia 4 listopada
1919r.-Dz. U. R. P. N2 95, poz. 510) podwyższa się do 300 mk. od 100 kg.
c) w § 47 opłaty zostają podwyższone do:
22.000 mi<. od 1 sztuki koni lub bydła rogatego,
12.000 mk. od 1 sztuki owiec lub świń,
2.000 mk. od 1 sztuki ptactwa wszelkiego,
4.000 mk. od 1 sztuki innych z wierząt ż ywych.

