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F\rt. 17. 

Umowa niniejsza będzie ratyfikowana i ratyfi
kacje będą wymienione w Brukseli, możliwie jak
naj prędzej. 

Wejdzie ona w życie 30 dnia po wymianie raty
fikacji. 

Na dowód czego Pełnomocnicy podpisali niniejszą 
Umowę. 

Sporządzono w podwójnych egzemplarzach 
w Brukseli, dnia trzydziestego grudnia tysiąc dziewięć
set dwudziestego drugiego roku. 

WI. bl'. 00bański Henryk Jaspal' 

Zaznajomiwszy się z powyższą Umową uznaliśmy 
Ją i uznajemy za słuszną zarówno w <:całości jak i każde 
z zawartych w niej postanowień, oświc:dczamy, że 
jest przyjęta, ratyfikowana i zatwierdzona i przyrze
kamy, że będzie ściśle stosowana. 

Na dowód czego wydc:l iśmy akt niniejszy, opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

W Warszawie, dnia 22 sierpnia 1923 r. 

S. Wojciecbowski 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Prezes Rady Ministrów 
Witos 

Minister Spraw Zagranicznych 
M. Seyda 

• 

1\rt. 17. 
La presente Convention serl!l rl!ltifiee et fes ra

tifications en seront echangees, a Bruxelles, auss!tOt 
que faire se pourra. 

Elle entrera en vigueur te trentieme jour 8pr~s 
l'echange des ratifications. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires ont słgnł 
la presente Convention. 

Fait, en double, a Bruxelles, le trentieme jour 
du mois de decembre 1922. 

L. Sobański Henl'i Jasplll' 

f\pres avoir vu et examine la dite Convention 
Nous I'avons approuvee et approuvons en toutes 
et chacune des dispositions, qui y sont contenues, 
declarons, qu'elle est acceptee, ratifiee et confirmee, 
et promettons, qu'elle sera inviolablement observee. 

En Foi de Quoi, Nous avons donne les presen
tes, revetues du Sceau de la Republique Polonaise. 

f\ Varsovie, le 22 aoQt 1923. 

S. Wojciecbow&ki 

Par le PresidenŁ de IIł Repubłique 
Polonaise 

Le President du Conseil des Minbtres 
Witos 

Le Ministre des f\ffaires Etrangeres 
M. Seyda 

835. 

Oświadczenie Rządowe 

z dnia 28 września 1923 r. 

VI przedmiocie wymiany ~okumentów ratyfikacyjnych !(onwencji Polsko-Belgijskiej, d otyćzącej 
pewnych kwestji, odnoszących si~ do majątków, praw i udziałów, podpisanej w Brukseli dnia 

20 września 1923 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że dnia 20 września 1923 roku została dokonana wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Polsko-Belgijskiej, dotyczącej pewnych kwesji, odnoszących sit'; 
do majątków, praw i udziałów, podpisanej w Brukseli dnia 20 września 1923 roku. 

MInister Spraw Zagranicznych: H. $qtla 
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