58.

56.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę

nastę~

pulącej treści:

Na mocy art. 44 Konstytucji

r~

w sprawie ratyfikacji tymczasowegb układu handlomiędzy Polską

a Łotwą, podpisanego w Rydze
dnia 22 grudnia 1927 r.

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji tymczasowego
układu handlowego międ zy Pol ską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r.
Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się
Ministrowi Spraw Zagranicznych, a wykonanie postanowień powyższego układu
Ministrowi Prze mysłu
i Handlu w porozumieniu z innymi właś ciwymi ministrami.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
Minister Spraw Zagrani cznych: August ZaleskL
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
Przemysł u

z dnia 12 stycznia 1929 r.
w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie
dnia 26 kwietnia 1928 roku pro tokółu dodatkowego do traktatu handlowego i nawigacyjnego
pomiędzy Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 roku.
Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1928 roku protokółu dodatkowego do rraktatu handlowego i nawigacyjnego pomię
dzy Pol ską a N orwegją, podpisanego w Warszawie
dnia 22 grudnia 1926 roku.
Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca si~
Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowie.ń powyższego protok ółu dodatkowego Ministrowi
Przemysłu i Handlu w poroz.umieniu Z innymi właści
wymi ministrami.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w iycie z dniem
ogłoszenia.

Mościcki

Prezes Rady Ministrów : K . Bartel

Minister

nastę

Ustawa

z dnia 12 stycznia 1929

Prezydent Rzeczypospolitej: l.

ogłaszam ustawę

pujące; treści:

Ustawa

wego

Nr. 7.

Dziennik Ustaw. Poz. 56, 57, 58 i 59.
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i Handlu: E. Kwiatkowski

59.
Na mocy art. 44 Konstytucji

57.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam

ustawę

nastę

pujące; treści:

Ustawa

z

dnia 12 stycznia 1929 r.

w sprawie ratyfikacji traktatu ekstradycyjnego
między Rzecząpospolitą Pol ską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dn. 30 grudnia 1925 r.

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpos politą Polską a Republiką
Francuską, podpisanego w Paryż u dnia 30 grudnia 1925 r.
Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się
Ministrowi Spraw Zagranicznych, a wykon~nie postanowień powyższego traktatu Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu Z innyrpi właściwymi ministrami.
Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mo\!cicki
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
Minister Spraw Zagranicznych : A ugust Zaleski
Minister

Sprawiedliwo ści:

ogłaszam

ustawę

nastę

pującej treści:

St. Car

Ustawa
z dnia 12 stycznia 1929 r.
w prz~dmiocie zmiany niektórych postanowień
u stawy z dnia 26 wrz~śnia 19221'., dotyczącej kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach
średnich ogólnoks zta łcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych (Dz. U.
R. P. Nr. 90/1922 poz. 828) i ustawy z dnia 16lipca
1924 r. w przedmiocie zmiany powyższej ustawy
(Dz. U. R. P. Nr. 75/1924 poz. 740).
Art. 1. Wart. 7 ustawy Z 26 września 1922 r.,
zmienionym przez art. 7 ustawy Z 16 lipca 1924 r.,
po wyrazach "przez zdanie przed końcem" zastępuje
S!ę wyrazy "roku szkolnego 1928/29" wyrazami "roku
szkolnego 1930/31".
Art. 2. Wart. 10 ustawy z 26 września 1922 r.,
zmienionym przez art. 9 ustawy z 16 lipca 1924 r.,
po wyrazach "i seminarjów nauczycielskich" wyrazy
"winny przed 1 lipca 1925 r." zastępuje się wyrazami
"winny przed 1 lipca 1929 r.", Wyrazy "którzy przed
l lipca 192') r." zastę puje się wyrazami "którzy do powyższego terminu".
Us tęp 2 tego artykułu skreśla się.
Art. 3. Wart. 12 ustawy Z 2ó września 1922 r.,
zmienionym przez art, 11 ustawy z dnia 16 lipca 1924 r,
wyrazy "roku 1928" zas tę puje się wyrazami "roku
szkolnego 1930/31 " .

