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828 Dziennik Ustaw. Poz. 548, 549, 550 i 551. Ng 63. 

ROZPORZf\DZENIf\ MINISTRÓW: 

Poz.: 562- Skarbu z dnia 7 lipca 1927 r. w sprawie wypuszczenia Serji XVI biletów skarbowych. • • 
563-Komunikacji z dnia 9 lipca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Prze

mysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i bry
kietów węglowych w komunikacji polsko-włoskiej. •• • • • • • • • • 
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548. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 24 czerwca 1927 r. 

\V sprawie ratyfikacji traktatu koncyljacyjno-arbi
trnżowego mi~dzy Rzecząpospolitą Polską a Kró
lestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, pod
pisanego w Genewie dnia 18 września 1926 r. 

Hrt. 1. Wyraża się zgodE: na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji trak
tatu koncyljacyjno-arbitrażowego pomiędzy Rzecząpo
spolitą Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Sło
weńców, podpisanego w Genewie dnia 18 września 
1926 r. 

flrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

flrt. 3. Ustawa mmeJsza wchodzi w życie 
z dniem i~j ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: ,. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

549. 
Na mocy art. 44 ' Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 24 czerwca 1927 r. 

w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i na
wigacyjnego między Polską a Norwegją, pod
pisanego w Warszawie , dnia 22 grudnia 1926 r. 

flrt. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji trak
tatu handlowego i nawigacyjnego między Polską 
a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grud
nia 1926 r. 

flrt. 2. Wykonanie niniejszej usta\vy poleca się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś po
stanowień powyższego traktatu Ministrowi Przemysłu 
i Handlu w porozumieniu z innymi właściwymi mi
nistrami. 

Hrt. 3. Ustawa mnIejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zdleski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
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Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na
stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 24 czerwca 1927 r. 

w sprawie ratyfikacji 'paktuptzyjaźni i serdecz
nej współpracy mi~dzy Rzecząpospolitą Polską 
a Królestwem Serj)ów, Ch9rwatów i Słoweńców, " 
podpisanego w ,Genewie dnia 18 września 1926 ,r:. '_, 

flrt. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przeż " 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji paktu przyja
źni i serdecznej współpracy między Rzecząpospolitą 
Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweń
ców, podpisanego w Genewje dnia 18 września 1926 ,r~ ,; 

flrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

flrt_ 3. Ustawa niniejsla wchodzi w życie z dniem 
jej ogłoszenia. " 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

551. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treś,ci: " 

U s ta w-a 
z dnia 24 cze,wca 1927 r. 

W sprawie ratyfikacji umowy : między Rzecząpo .. ,; 
spolitą Polską a Republiką f\ustrjacką o zapo
bieżeniu dwukrotnemu pobieraniu podatku spad
kowego,poClpisanej w Wfedniu dnia 24 listopa" : 

da 1926 r. - " 

flrt. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji umowy mię
dzy Rzecząpospolitą Polskil a Republiką f\ustrjacką 
o zapobieżeniu dwukrotnemu pobieraniu podatku , 
spadkówego, podpisanej w Wiedniu , d.nia 24Iistopa," ;: 
da 1926 ~ , 

flrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej umowy Ministrowi , Skarbu 
w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami. 

flrt. 3. ' Ustawa niniejsza' wchodzi w życie ' 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: r; Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: J. Piłsudski 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
Minister· Skarbu~ ' a. Czecbowicz ' 


