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Zaznajomiwszy się z powyższą umową uzupełniającą i protokołem podpisania, uznaliśmy 
je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych; oświad
czamy, że są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą nie zmiennie zacho
wywane. 

Na . dowód czego, wydaliśmy Akt niniejszy, opatrz~ny pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 9 lipca 1937 r. 

(-) l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów 

(-) Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Zagtanicznych 

{-l Beck 
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OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 21 października 1937 r. 

W sprl~wie wymiany dokume~tó,! rkaŁyHkacyd )nyc? i wwejścia w: życ~~ umowy między Rzeczą- , 
pospo llą Polską a Rzeszą Niemiec ą popISanej warszawie dnia 2 czerwca 1937 r., uzu
pełniają,cej umowę polsko-niemiecką z dnia 27 marca 1926 r. o wzajemnej komunikacji ko-

lejowej. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu § 10 umowy między Rzecząpo
spolitą Polską a Rz.eszą Niemie,cką, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 1937 r., uzupeł
niającej umowę polsko-niemiecką z dnia 27 marca 1926 r. o wzajemnej komunikacji kolejowej 
(Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 48, poz. 433), wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej umo
wy uzupełniającej nastąpiła w Berlinie dnia 16 października 1937 r. oraz że data wejścia w ży
cie tejże umowy zosŁała w drodze wymiany not między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a . 
Rządem Rzeszy Niemieckiej usŁalona na dzień 30 października 1937 r. . 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 13 października 1937 r. 

O zmianach w organizacji urzędów skarbowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej 
w Krakowie. 

Na podstawie ad. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
31 lipca 1919 r. o organ~zacii władz i urzędów 
skarboiwych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 80, pOoZ. 
499) zarządzam co nasŁępuje: 

§ 1. Znosi się Urząd Skarbowy w Ropczy· 
cach. a na iego miejsce tworzy się nowy Urząd 

Skarbowy w Dębicy z zakresem terytorialne
go działania na powiat dębicki. 

§ ,2. Ro:zpo:rządzenie nm'iejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłol3zenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

• 

• 




