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lestwem Serb6w, Chorwat6w i Slowenc6w, podpi
sanej w Bialogrodzie dnia 6 marca 1927 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
si� Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zas 
postanowien powyzszej konwencji r6wniez Ministro-. 
wi Spraw Zagranicznych w porozum.ieniu z innymi 
wlasciwymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w zycie 
z dniem ogloszenia. 

Prezydent Rzeczypospoli,tej: l. Moscicki 

Prezes Rady Ministr6w: W. Slawek 

Minister Spraw Zagranicznych: Augu-st Zaleski 

270. 

Na mocy art, 44 Konstylucji o�aszam ustaw� nash:pu
j11ccj tresci: 

USTAWA 

z dnia 17 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji weterynaryjnej mi�
dzy Polskit a Wlochami, podpisanej wraz z protok6-. 

lem koncowym w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r. 

Art. 1. Wyraza si� zgod� na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji 
weterynaryjnej mi�dzy. Polskq a Wlochami, podpisa
nej wraz z. protok6lem koncowym w Rzymie dnia 
22 lipca 1930 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
si� Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zas 
postanowien powyzszej konwencji Ministrowi Rol
nictwa w porozumieniu z innymi wlasciwymi mini
strami. 

Art. 3. Ustawa nini'ejsza wchodzi w zycie 
z dniem ogloszenia. 

Prezydent Rzec�ypospoHtej: I. Moscicki 

Prezes Rady Ministr6w: W. Slawek 

Minister. Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Miinister Rolnictwa: Leon 'J. Polczynski 

271. 

Na mocy art. 44 Konstytucji oitlaszam ustawt nasltpaoi 
l11cel tresci: · 

USTAWA 

z dnia 17 marca 1931 r. 

w sprawie uzupelnienia art. 1 rozporzitdzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmia
nie art. (; ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o upo
waznieniu Rzitdu do zaciiJgania pozyczek panstwo
wych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy 

dla instytucyj kredytowych. 

Art. 1. Do art. 1 rozporzqdzenia Prezydenta 
Rzeczypospoli tej z dnia 17 maja 1927 r. o zmianie 
art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o upowaz
nieniu Rzqdu do zaciqgania pozyczek panstwowych 
oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy dla in
stytucyj kredytowych (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 46, 
poz. 400) dodaje si� jako ust�p ostatni nast�puja,ce 
zdanie: · 

11 W granicach kwoty 20.000.000 zl mote wszak
ze Minister Skarbu udzielac pomocy instytucjom 
kredytowym na zasadach, przewidzianych w niniej� 
szym artykule, takze i po uplywie 1927 r." 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
si� Ministrowi Skarbu. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w zycie' 
z dniem ogloszenia. 

Pre�ydent Rzeczypospolitej: I. Moscicki 

Prezes Rady Ministr6w: W. Slawek 

Kierowni.k Ministerstwa Ska-rbu: Jgnacy MatuszewskJ

272. 

·Na mocy art. 44 Konstytucji oglaszam ustaw�· nast�pu
j"cej tresci: 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1931 r. 

o zabezpieczeniu praw posiadaczy list6w zastawnych
i obligacyj. w przypadku wykonania przez Pa6stwo
prawa · pierwokupu, odkupu lub przymusowego wy
kupu na cele reformy rolnej nieruchomosci, obchi
zonych pozyczkami, zabezpieczajctcemi listy zastaw-

ne i obligacje. 

Ar.t. 1. W razie wykonania przez Panstwo 
prawa pierwokupu, odkupu lub przymusowego wy
kupu na cele reformy rolnej nieruchomosci, obcici
zonej na rzecz instytucyj emisyjnych pozyczkami, 
zabezpieczajqcemi listy zastawne lub obligacje, cena 
kupna Iiiusi bye ustalona co najmniej w takiej wyso
kosci, aby znalazly w niej calkowite pokrycie rze
czone pozyczki instytucyj emisyjnych wraz ze; wszyst-




