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451 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

Str. 916 

z dnia 1 sierpnia 1938 r. .;' . 
O ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia ~z~: dnia 14 października 1937 r. między" Rzecząpo
spolitą Polską a Wielką Brytanią, dotYCząc~i;c:~~'Yfikacji biegaczy do maszyn ~rzędza1:n.~ .. ~ 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że 10 sierpnia 1938 r. na podstawie pkt 2) te
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca ~938 r. (Dz. U. goż porozumienia. 
R. P. Nr 18, poz. 134) nastąpiła w dniu 27 maja Tekst wspomnianego porozumienia opubli-
1938 r. ratyfikacja porozumienia między Rze-, kowany został jako załącznik do rozporządze
cząpospolitą Polską a Wielką Brytanią 'w for- nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 grud
mie not, wymienionych w Warszawie dnia 14 nia 1937 r. o tymczasowym wprowadzeniu w ży
października 1937 r., dotyczącego taryfikacji cie postanowień tegoż porozumienia (Dz. U. 
biegaczy' do maszyn przędzalniczych, oraz że R. P. Nr 84, poz. 609). 
powyższe porozumienie wchodzi w życie dnia " Minister Spraw Zagranicznych: Bflck, 

462 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 2 sierpnia 1938 r. 
O ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjny/ch porozumienia między Polską a, Norwegią 
w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r., w sprawie clenia serów 

pochodzenia norweskiego. " 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że pkt 2 dokonana została " w Oslo dnia 27 lipca 
zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 1938 r. (Dz. 1938 r. , . 
U. R. P. Nr 4, poz. 23) nastąpiła w dniu 2 kwiet- Tekst wspomnianego porozumienia wraz 
nia 1938 r. ratyfikacja porozumienia między z przekładem na język polski opublikowany 
Pols~ą a Norwegią w formie not, wymienionych został jako załącznik do rozporządzenia Prezy
w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r., w spra- denta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1937 r. 
wie clenia serów pochodzenia norweskiego, w sprawie tymczasowego wprowadzenia w ty
oraz że wymiana dokumentów ratyfikacyjnych cie postanowień tegoż poroz~enia(Dz. U. R. 
powyższego porozumienia w wykonaniu jego P. Nr 55, poz. 428). 

Minister Spraw Zagranicznych: BecR, 

453 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 6 sierpnia 1938 r. 
O ratyfikacji i wymianie .dokumentów I'atyfikacyjnych IV protokołu dodatkowego · z dnia 
30 czerwca 1937 r. do konwencji handlowej między Rzeoząpospolitą Polską a Królestwem 

" ,Węgier, z dnia 26 marca 1925 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że 
zgodnie z ustawą z dnia 10 lutego 1938 r. (Dz. 
U. R. P. Nr lO, poz. 64) nastąpiła w dniu 
2 kwietnia 1938 r. ratyfikacja podpisanego 
w Warszawie dnia 30 czerwca 1937 r. IV pro .. 
tokołu dodatkowego do konwencj,i handlowej 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem 
W ęgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 mar
ca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 93, poz. 656) oraz że 
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyż
szego protokołu dodatkowego, w wykonaniu 

jego pkt 5, "dokonana została w Budapeszcie 
dnia 11 lipca 1938 r. 

Tekst wspomnianego protokołu dodatko
wego wraz z przekładem na język polski opu
blikowany został jako załącznik do rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
15 lipca 1937 r. w sprawie tymczasowego wpro
wadzenia w życie postanowień tegoż protokołu 
dodatkowego (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 427). 

Minis·ter Spraw Zagranicznych: Beck 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w · Drukarni Państwowe; w Warszawie. , 100484 
Cena 20 Itr 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwo
we oraz władzI! samorządu terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicz
nej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta · pocztowego. Prenumeratę wpłacać nalety z góry 

. przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku. 
Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu naletno'cL 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów poczto
wych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych nie-

_ , właściwie nie uwzględnia się. 

lV.z.Ud. wpłaty na DL U. R. P. wDo.i6 Dależy za po'rednictwem P. K. O. Da kODto czekowe Dz. U.ław 30-130. 


