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Nr. 81: i Dziennik Ustaw. Po:r;~ 715, 716, 717, 718 i 719. ,;: 1931 

§ s, Roip~rządzenie niniej-sze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 
. , 

.Minister Skarbu: G. Czechowicz 

, '716. 
I 

Rozporzą4zenie Ministra Przemysłu i Han
dlu w porozumieni\l z Ministrem ' Skarbu 

z dnia 21 ,sierpnia 1928 r. 

O zmianie rozporządzenia Mi~istra Przemysłu i Han
dlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z ania 
27 marca 1925 r. w'sprawie wykonania ustawy z dnia 
. 25 lipca 1924 r. o morskich opłatach portowych. 

Na podstawie art. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 25 lipca 
1924 r. o morskich opłatach portowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 79, poz. 764) zarządza się co następuje: 

§ 1. Punkt a) § 11 rozporządzenia z dnia 
27 maTca 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 
75 lipca 1924 r. o morskich opłatach portowych (Dz. 
U. R. P. Nr. 38, poz. 268) uzupełnia się w następu
jący sposób: zamiast umieszczonej w k ońru punktu 
a). kropki :stawia s ię przecinek i dodaje się zdanie: 

"a statki zatrzymujące się pozaohrębem por
tuw celu wysa'dzenia jedynie pa~:;lżerów w aości nie 
większej niż 50 osób, zdążające ,do por tu niepoIskie
go, - ' również z wyjątkiem opłat za wejście i wyj
ście, o ile statki te utrzymują stułą komunikację 
z portami polskiemi i W'powT,otnej po'dróży z miejsca 

, kOÓGowego, punktu przeznaczenia zaw.ijają do portu 
polskiego ,lub zatrzymują się na rediie". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi ,w ży
cie w trzy dni po ogłoszeniu. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

717. 

Oświadcz~nie rządowe 

z dnia 17 sierpnia 1928 r. 

w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego przez 
Belgj~ i W. Ks. Luksemburskie międzynarodowego 
porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międżynarodo
wego t]rzędu dla zwalczania epizootij, podpisanego 

, w Paryżu doia 25 stycznia 1924 roku. . , 

Podaje się niniei,szem do wiadomości, zgodnie ' 
z komunikatami Rządu Republiki Francuskiej z dnia 

20 marca i 9 kwietnia 1928 roku, że dokum~nty raty
fikacyjne międzynarodowego porozumieI,lia . o utwo
rzeniu w Paryżu .Międzyna,rod.owego Urzędu dla 
zwalczaniaepizootij, podpisanego w Paryżu dnia 
25 stycznia 1924 roku (Dz. U. Rr P. z ,1925 r. Nr. 108, 
poz. 767 i 768), złożone zostały w Ministerstwie 
Spra w Zagranicznych Republiki Francuskiej: 

Be,lgji - w dniu 2 marca 1928 r. przez Ambasa
dOlra Belgji w Paryżu, W. Ks. Luksemburskiego -
w dniu 24 ma,rca 1928 r. przez Charge d'Affaires W. 
K:s. Luksemburskiego w Paryżu. ' . 

Minister Spraw Zagranicznych: August Żaleski 

718. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 17 sierpnia 1928 r. 

w ' !;prawie ratyfikacji przez Chili konwencji i statutu 
o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 

20 kwietnia 1921 roku. 

Podaje się ninie1szem do wiadompści: zgodnie 
z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 
29 manca 1928 roku, że. w dniu 19 marca 1928 roku 
została zarejestrowana, dokonana przez Rząd Chilij
ski, ratyfikacja konwencji i statutu o wolności tran
.zytu, podpis'anych w HaTcelonie dnia 20 kwietnia 1921 
roku (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 34, poz. 236"). 

Minister Spraw Zagranioznych~ August ZaleskI 

719. 

Oświadczeni~ 'rządQwe 

z dnia 17 sierpnia 1928 r. 

w sprawie przystępienia W ęgjer do konwencji i sta
tutu o wolności tranzytu, podpis~mych w Barcelonie 

dnia 20 kwietnia 1921 roku. 

Podaje się ninieiszem do wiadomości, zgodnie 
z ,komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 
9 czerwca 1928 roku, że w dniu 18 maja 1928 roku 
zareje'strowane zostało, dokonane przez Rzą,d W ę
gierski, przystąpienie do konwencji i statutu o wol
ności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 
20 kwietnia 1921 roku (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 34, 
poz. 236). ' 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zfll~ski 
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