
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 
-

11 marca NQ 22. Rok 1927. 

T R E Ś Ć: 

USTI\WY: 

Poz.: 164-z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjno-arbitratowego ml~dzy 
Polską a Austrją, podpisanego w Wiedniu dnia 13 kwietnia 1926 r.. • . • • . . 230 

165-z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjnego i arbitrażowego po-
między Polską a Szwecją, podpisanego wraz z protokółem podpisania w Sztokholmie dnia 
3 listopada 1925 r. . • • • • • • • 230 

166-z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego między 
Polską a Danją, podpisanego w Kopenhadze dnia 23 kwietnia 1926 r. . ••••• 230 

167-z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji Konwencji polsko-niemieckiej w sprawie ure
gulowania stosunków granicznych wraz z protokółem dodatkowym do tej Konwencji, podpisa-
nych w Poznaniu dnia 27 stycznia 1926 r.. • • • • • •• 230 

168-z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji umowy polsko-niemieckiej o obopólnej odpra-
wie celilej i paszportowej, oraz w sprawie ruchu kolejowego w Korzeniowie, podpisanej 
w Berlinie dnia 16 czerwca 1926 r.. . . • •• 231 

169-z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji układu, podpisanego w Katowicach dnia 
11 stycznia 1924 r., między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, dotyczącego wpro
wadzenia pewnych zmian w rozdziale I działu I tytułu V części V polsko-niemieckiej Kon-
wencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.. • 231 

170-z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji układu, podpisanego w Katowicach dnia 
12 stycznia 1924 r~, między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o zniesieniu dotych
czasowego wspólnego zarządu państwowego zakładu wodociągowego, istniejącego na podstawie 
art. 343 Konwencji polsko-niemieckiej o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dn. 15 maja 1922 r. 231 

171-z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej Konwencji Opjumowej wraz 
z aktem końcowym, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.. • • • • • • •• 231 

ROZPORZI\DZENIE PREZESI\ Rł\DY MINISTRÓW 

Poz.: 172-z dnia 5 marca 1927 r. zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycz
nia '1927 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wynagrodzenia członków 
Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany, a także wyzna
czonych do udziału w jej pracach delegatów Rządu oraz wzywanych przez nią świadków 

i rzeczoznawców '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 232 

ROZPORZI\DZENIE MINISTRÓW: 

Poz.: , 173-Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1927 r. zmieniające §§ 2 I 3 rozporządzenia 
Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej. • •• 232 



230 Dziennik Ustaw. Paz. 164, 165, 166 167. Ni 22. 

164. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

atępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 16 lutego. 1927 r. 

w sprawie ratyfikacji traktatu kancyljacyjno
arbitrażowego między Polską a J\ustrją, podpisa

nego w Wiedniu dnia 13 kwietnia 1~26 r. 

l\rt. 1. Wyraża się zgadę na dakananie przez 
Prezydenta Rzeczypaspalitej ratyfikacji traktatu kan
cyljacyjna-arbitrażawega między Polską a Austrją, 
padpisanego w Wiedniu 13 kwietnia 1926 r. 

J\rt. 2. Wykananie niniejszej ustawy paleca się 
Ministrawi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś po
stanowień, w traktacie pawyższym zawartych, poleca 
si~ Ministrawi Spraw Zagranicznych w parozumieniu 
z innymi właściwymi ministrami. ' 

J\rt. 3. Ustawa niniejsza abawiązuje ad dnia 
. jej agłoszenia. 

Prezydent Rzeczypaspalitej: l. Mo~cicki 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

165. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na-

8łfłpuJąceJ treści: 

Ustawa 
\ Z dnia 16 lutego 1927 r. 

w sprawie ratyfikacji traktatu koncy1jacyjnego 
i arbitrażowego pomiędzy Polską a Szwecją, 
podpisanego wraz z protokółem podpisania 

w Sztokholmie dnia 3 listopada 1925 r. 

I\rt. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypaspalltej Polskiej ratyfikacji trak
tatu koncyljacyjnego i arbitrażawego pomi~dzy Pol
skit a Szwecją, podpisanego wraz z protokółem pod
pisania w Sztokholmie dnia 3 listopada 19?5 roku. 

J\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś po
stanowień powyższego traktatu Ministrowi Spraw 
Zagranicznych w porozumieniu z innymi właściwymi 
ministrami. 

J\rt. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłaszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

166. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na· 

stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 16 lutego 1927 r. 

w sprawie ratyfikacji tra ktatu koncyljacyjno
arbitrażowego między Pol ską a Danją. podpisa

nego w Kopenhadze dnia 23 kwietnia 1926 r. 

J\rt. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospo li tej Polskiej ratyfikacji trak
tatu koncyljacyjno - arbitrażowego między Polską 
a Danją, podpisanego w Kopenhadze dnia 23 kwietnia 
1926 r. 

J\rt. 2. Wykonanie niniejszej usbwy poleca się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś po
stanowień powyższego traktatu Ministrowi Spraw 
Zagranicznych w porozumieniu z innymi właściwymi 
ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza obawiązuje od . dnia 
jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mo~clcki 

Prezes Rady Ministrów: J . Pilsudski 

Minister Spraw Zagranicznych: August ZalQski 

167. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treści 

Ustawa 
z dnia 16 lutego 1927 r. 

w sprawie ratyfikacji Konwencji polsko-nie
mieckiej w sprawie uregulowania stosunków 
granicznych wraz z protokółem dodatkowym 
do tej Konwencji, podpisanych w Poznaniu 

dnia 27 stycznia 1926 roku. 

I\rt. 1. Wyraża się zgod~ na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Kon
wencji' polsko-niemieckiej w sprawie uregulowania 
stosunków granicznych wraz z protokółem dodatko
wym do tej Konwencji, podpisanych w Poznaniu 
dnia 27 stycznia 1926 r. 

I\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień Konwencj i Ministrowi Spraw Wewnętrz
nych w porozu mieniu z innymi właściwymi ministrami. 

I\rt . 3. Ustawa mmeJsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Spraw Wewn~trznych: Sławoj Skladkowski 


