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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

23 kwietnia N2 37. Rok 1931. 

T R E Ś C: 
USTI\.WY: 

Poz.: 276-z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kró. 
lestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, podpisanej 
w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. 586 

277-z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie r~tyfikacji konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 
1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., 
w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. 586 

278-z dnia 17 marca ! 931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk 
gospodarczych, protokółu oraz aktu końcowego międzynarodowej konferencji, dotyczącej statystyk 

, gospodarczych, podpisanych w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. . 586 
,279-z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kró-

lestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków 
bezpośrednich, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. 587 

280-z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikącji podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 1928 r. 
wraz z protokółem podpisania protokółu dodatkowego do konwencji handlowej, zawartej między 
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r. 587 

281-z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji drugiego protokółu dodatkowego do konwencji 
handlowej z Węgrami z dnia 26 marca 1925 r., podpisanego w Budapeszcie dnia 27 mafl~a 1930 r. 587 

282-z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej ZakładuUbez
pieczenia Górników od wypadków, podpisanej wraz z l załącznikiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 
1924 r. . 588 

283-z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Miejskiego Zakładu . 
Ubezpieczenia Gminy Wiedeń oraz Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu 
w Wiedniu, podpisanej wraz z 2 załącznikami w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. 588 

284-z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego do konwencji handlowej 
pomiędzy Polską a Francją z dnia 9 grudnia 1924 L, podpisanego w Warszawie' dnia 8 lipca 1928 r. 588 

285-z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
. Czeskosłówacką o rybołówstwie i ochronie ryb na wodach granicznych i na wodach ich zlewisk, 

podpisanej w Katowicach dnia 18 lutego 1928 r. 588 
286-z dnia 18 marca 193 r r. w sprawie ratyfikacji konwencji, podpisanej w Budapeszcie dnia 7 listo

pada 1922 r. pomiędzy Austrją, Węgrami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów 
i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej przeniesienia wierzytelności oraz wkładów, posiadanych 
w Królewskiej Węgierskiej Pocztowei Kasie Oszczędności przez obywateli terytorjów, odstąpio-
nych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie 589 

287-z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o repatrjacji maryna-
rzy, przyjętej jako projekt na IX sesji ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi 
Narodów w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r. . 589 

288-z dnia 20 marca 1931 r. O likwidacji stosunków żelarskich na Spis'zu 5ą9 

KONWENCJI\. 

Poz.: 289-handlowa i nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską" podpisana w Lizbo
nie, dn. 28 grudnia 1929 r. 

290-0świadczenie rządowe z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Portugalskiemu 
o ratyfikacji przez Prezydenta Rzeczypospolitej konwencji handlowej i nawigacyjnej ,pomiędzy Polską 
a Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r. . 

591 

598 



586 Dziennik Ustaw. Poz. 276, 277 278. Nr. 37. 

ROZPORZI\DZENIf\ Rf\DY MINISTRÓW: 

Poz.: 291-z dnia 10 kwietnia 193! r. w sprawie zmiany prze piSO W o należnościach za podróże służbowe, 
delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcj onarjuszów państwowych w kraju. 598 

292-z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnoś ciach za podróże służbowe, 
delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych zagranicą 599 

276. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 17 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpo
spolitą Polską a Królestwem W ęgierskiem w celu 
zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, 

podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Wę
gierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodat
kowaniu spadków, podpisanej w Warszawie dnia 
12 maja 1928 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej konwencji Ministrowi Skar
bu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami. - , .' ," 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Zagranicznych: Au~ust Zaleski 

Kierownik Ministerstwa 'Skarbu: Ignacy Matuszewski 

277. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
Jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 17 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji zwitj:zkowej pary
skłej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności 
przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grud
nia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. 

i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. 

Art. i. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji 
związkowej paryskiej z dnia 20 marca , 1883 r. 

o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej 
, w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 

dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 
1925 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień konwencji Ministrowi Przemysłu i Han
dlu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia . 

Prezy,dent Rzeczypospolitej: l . Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Zagranicznych : Augusl Zaleski 

Minister Przemysłu i Handlu: A. Pryslor 

278. 
Na mocy ąrt. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 17 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji, 
dotyczącej statystyk gospodarczych, protokółu oraz 
aktu końcowego międzynarodowej konferencji, do':' 
tyczącej statystyk gospodarczych, podpisanych w Ge-

newie dnia 14 grudnia 1928 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji międzynaro
dowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodar
czych, protokółu oraz aktu końcowego międzynaro
dowej konferencji, dotyczącej statystyk gospodar
czych, podpisanej w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej konwencji, protokółu i aktu 
końcowego Ministrowi Spraw Wewnętrznych w po
rozumieniu Z innymi właściwymi ministrami. 

Art. 3. . Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 


