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DziennJk Ustaw. Poz. 734 i 735. ' 1105 
----------------------------------~--~----~'~------

ca 1924 pomiędzy Polską a lslandją, rozciągać się 
będą również na Wolne Miasto Gdańsk; od dnia ............ .. 

··· .. ····· · ··Z·~·~h~~·· ·P~n przyjąć, Panie M.inistrze~ . wyrazy 
wysokiego szacunku ... " . 

II. Nota KrćHewskiego R'l.ądu Duńskiego: 
"Mam zaszczyt potwierdzić odbiór noty N!~ .......... . 

z dnia dzisiejszego', w której Wasza Eks'Celencja ko
munikuje mi, i ż p03tanowienia Traktatu Handlowego 
i Nawigacyjnego, który podpisany został dnia 22 mar-
a 1924 pomiędzy ls ł'c:mdją- a Polską, rozcią·ga-ć się 
będą również na Wolne Miasto Gdańsk, od dnia , ........... _ 

Zechce Pan przyjąć, Panie Ministrze; wyrazy 
wysokiego szacunku ... " 

f\fty·kuł m. 
Protokół niniejszy, 'l który stanowi integralną 

częś.ć Traktatu Hafldlowego i Nawig.a.cyjneg.o pomi~ 
dzy PoJską a. Isl andj,ą, podpisany, w d ni u dzisiejszym 
w Warszawie, będzie ratyfikowany jednocześnie z po· 
wyższym Traktatem. -

W dO\.'Jód czego Pełnomocnicy podpisali niniej
szy Protokół. 

Sporządzono W' Vtlarszawi'e', W· pClG:wójnym. egzem
plarzu, dnia dwudziestego drugiego marca tysiąc dzie
wię'ćset dwud'z:iestego czwc.rtego- roRu. 

(-) Maul'y,(/y Zamoyski (-l N. P. Amstedt 
(-) Józef Kiedvoli, 

22 mars 1924 entre la Pologne et J'lsIande s'etendront 
egaJement ił la Ville Libre de Dantzig des le ....... __ _ 

Veuillez ac:1reer, Monsieur l,e Ministre, J'assurance 
de rna haute consideration". 

II'. Note du Gouvernement Royal de Danemark: 
"J'ai l'honneur d'accuser reception de la Note 

N!~ . .' ...................... en date de ce jour par laquelle Votre 
Excellence ma fait savoir que les dispositions du 
Traite de Commerce et de Navigation, qui a ete 
si§ne le 22 mars 1924 entre I'ls1andeet la Pologne, 
s'etendront egalement ił la ViIle Libre de Dantzig 
des le......... ................ ........... ' / 

Veuillez agreer, I\'\onsieur le Ministre:, J'assurance 
de rna haute consideration". 

flrticle m. 
Le present Protocole, qui constitue une partie 

integrale du Traite de COn:Jcnerce et de Navigation 
entre la Pologne et I'lslande signe ce jour a Varso
vie, sera ratifie en meme temps que le Traite ci
dessus. 

En foi de quoi Ies Plenipotentiaires ont sigme 
le present Protocole. 

Fait ił Var~ovie, en double exemplaire, le vingt
deux mars mil neuf cent vingt-quatre. 

(-) Haułycy Zamoyski . 
(-} Józef Kiedl'oń 

( -). N. P. Al'ltstedt 

Zaznaj0:mi:\V~zy silę· z powy·ż.szym Traktatem uznal:iśmy goi uznajemy za shJ.sz:ny, zarówno- w C<l-· 

łości, jak i każde z zawartych w nim postanowień oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i zatwier
dzony przyrzekamy, źe będzie niezrniennie zachowywany. 

Na dowód czego, wydatiśmy akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 'Polskiej. 
) . .. W Warszawie,. dnia 7 sierpnia 19-24 roku. 

(-) S. Wojciecbowski 
,~ 

Przez Pcezydel"lta ,Rzeczyposp.olitej za PrezeSa Rady [vlinistrów: 
( ~) Z. HiJb·D11i;1' 

. Mini·ster ~raw Zagranicznych: 
•. (-) Al. Sk;:zydS'ki 

'735. 

Oświadczenie rządowe 

2 dnia 16 sierpnia 1924 roku 

Vi sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traldatu Handlowego i Nawigacyjnego z IslandJą, 
podpisanego w Warszawie dn. 22 marca 1924 r. 

/ 

Podaj:e srę rri-nie}szem do wiadomości, że w wykonaniu art. vm Traktatu Handlowego i Nawi
gacyJnego pomiędzy Pohkct a lsl'anclją, podpisanego w Warszawie dnia 22 marca 1924 roku, dokon~na 
została w Warszawie, w dniu 13 sierpnia 1924 r. wymiana dokumentów ratyfikacYJnych powyższego Trektatu. 

f'l'dnister Spraw Zagranicznych: Al. Skrzyński 
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