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. ~----,-------------Madrid le trente novemb re
narodowa Umowa, dotycz ąca wymiany listów i pu- cJaree, ayant ete signe
dełek z pod aną wartoŚcią, która słowo w słowo mil neuf cent vingt, f\rrangement, dont la teneur s uit:
•
brzmi jak następuje:

a

(Tekst umowy zawiera załącznik do niniejszego numeru).

Zaznajomiwszy się z powyższą Umową, uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną, zarówno w całości,
jak i każde z zawartych w niej postano wień, ośv, iad
(l':zamy, fe jest przyjętą, ratyfikowaną i zatwierdzoną
j przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywaną.

F\yant vu et examine ledit f\rrangement, Nous
J'avons approuve et approuvo ns en toute s et chacune
des dispositions, qui y sont contenues, decbrons,
qu'il sera inviolablement observe.

Na dowód czego, wydaliśmy f\kt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospoiitej Polskiej.

En Foi de Quoi, Nous avons donne les presentes, Tevetues du Sceau de la Republique.
R Varsovie, le 13 mars 1923.

W Warszawie, dn. 13 marca 1923 r.

S. Wojciechowski

. S. Wojciecbowski
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów:

Par le President de la Repubiique
Le President du Conseil des Min istres:

Sikorski

Sikorski
Le [v'Unistre des Rffaires Etrangeres:

Minister Spraw Zagranicznych:

Al.

Skrzyński

Al. SkrzyI1ski

847.

,

Międzynarodowa
dotycząc a

Konwencja,

wymiany paczek pocztowych, podpisana w Madrycie dn. 30 listopada 1920 r:

(Zatwie rd zona ustawą z dn. 23 września 1922 r.-Dz. U. R. P.
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

poz. 760).

HU l'iOM DE U\ REPUBLIQUE POLONf\ISE

P O L Sł\lE J

MY, S T fi N I S Ł f\ WW O J C I E C H O W S KI

N2 85,

N otiS, S T f\ i"l I S Ł H W

W O J CIEC H O W SKI

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSI\IEJ,

PRESlDENT DE U\ REPUBLlQUE POLONf\ISE

Wszem wobec i każdemu z osobna, kumu o tern
wiedzie ć należy, wiadonl ern c zynimy:

U tous ceux, qui ces presentes lettres verront,
Salut:

Dnia trzydziestego listopada tysiąc dziewięćset
dwudziestego w Madrycie podpi saną został a lV\ię
dzynarodowa Konwencja, dotycząca wymiany paczek
pocztowych, która słowo w słowo brzmi jak na-

Une COllvention lnternationale concernant j'echange des colis posta ux ayant ete s ignee a Madrid
Je trente n ovem~re mil neu f cent vingt, Convention ,
da nt la teneur su it:

st~puje:

(Tekst konwencji zawiera załącznilc do niniejszego numeru).

Zaznajomiwszy siE: z powyższą Konwen cją ,
uznaliśmy ją i uznajemy za słusz nel, zarówno w ceł ości, jak i l~ażde z zawcdy ch \V niej postanowień,
oświ adczamy, że jest prz yjętą" ra tyfikowaną i zatwierdzo ną

i przyrzekamy,

zachowywaną.

że

b ę dzi e

n iezm ien nie

Poyent \fU et examin e ladite Conventioll, !'lali 3
appro uvee et approLlvons en toutes et cha cune des dispositions , qui y sont contenues, declarons, qu 'elle 0st acceptee, ra tifiee et c.onfirm ee et
prometions, qu'elle sera inviolablement observee.
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Na dowód czego, wydaliśmy f\kt niniejszy,
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej .

• dn. 13 marca 1923 r.
W Wa rszawie,

En Foi de Quoi, Nous avons donne les presentes, revet ues du Sceau de la Republique.
f\ Varsovie, le 13 mars 1923.

. S. Wojciecbowski

S. Wojciecbowski
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów:
Sikorski

Par le Presid ent de la Republique
Le Preside nt du Conseil des Ministres:
Sikorski

Minister Spraw Zagranicznych:
Al. Sk rzyński

Le Ministre des f\ffaires Etrangeres:
Al. Skrzy(/Ski

848.
Międzynarodowa
dotycząca

Umowa

przekazów pocztowych, podpisana w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.

(Zatwierdzona ustawą z dn. 23 września 1922 r.-Dz. U. R. P. N2 85, poz. 760). .
fiU NOM DE LF\ REPUBLlQUE POLONf\ISE

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MY, S T f\ N I S t

F\ W

W O J CIE C H O W S KI

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
Wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tern
wiedzieć należy, wiadomem czynimy: .
Dnia trzydziestego listopada tysiąc dz i ewięćset
dwudziestego w Madrycie podpisana zosta ła Między
narodowa Umowa, dotycząca przekazów pocztowych,
która słowo w słowo brzmi jak następuje:

Nous S T f\ N I S Ł f\ W W O J C I E C H O W S K I
PRESIDENT DE U\ REPUBLlQUE POLONF\ISE

a

tous ceux, qui ces presentes lettres verront,
Sal ut:

Un f\rranaement International concernant le
service des m~ndats de poste ayant ete signe a
Madrid le trente nov e mbre mil neuf cent vingt, f\rrangement, dont la teneur suit:

(Tekst umowy zawiera załącznik do niniejszego numeru).
Zaznajomiwszy się z powyższą Umową, uznaliś
i uznajemy za słuszną, zarówno w całości, jak
i każde z zawartych w niej postanowień, oświadcza
my, że jest przyjętą, ratyfikowaną i zatwierdzoną
i przyrzekamy, że będzie niezmiennie z a chowywa n ą.
Na dowód czego, wydaliśmy f\kt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
my

ją

W Warszawie, dn. 13 marca 1,923 r.

f\yant vu et examine ledit f\rrangement, Nous
I'avo ns ap prouve et ap prollvons en toutes et chacune
des disp os itions, qui y so nt contenues, declarons,
qu 'il est accepte, l at; fi e et confirme et promettons,
gu'il sera inviolablement obsen'e.
En Foi de Quoi, Nou s avons donne les presentes, revetues du Sceau de la Republique.
fi Varsovie, le 13 m a rs 1923.

S. Wojciechowski

S. Wojciechowski

Przez Prezydent Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów:
SikOl'ski

Pa r le P resklent de la Republique
Le Pres ident du ConseiI des Ministres:
Sikorski

Minister Spraw Zagrani cznych:

Le Mi~lis t r e des f\ffaires Etrangeres:
Al. Skl'zyński

AJ.

Skrzyński

~----------------

