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730. 
OświadczenIe rz~dowe 
z d~ia 30 listopada 1926 r. \ 

',.1· • 

732. 
Oświadczen.le 'rzłldowe 
z dnia 30 listopada 1926 r. 

'w sprawie rozciągl'iięciana terytorjumWóln&:-. 'It. sprawie r.ozciągnięcia n~.terytorjum ~olne~o 
nego Miasta Gdańska Traktatu handłowe'go : )'t'hasta Gdanska Ko~we!1C)1 han~low~J ponnę
pomiędzy Polską a Królestwem Belgji i Wi~l- ; \dzy Polską a Szwajcarją, podpisane) W Wa,-
Idem Księstwem Luksemburskiem, podpisan& ::' szawie dnia 26 czerwca 1922 r. ' 

go w Brukseli dnia 30 grudnia 1922 r. , 
,Podaje się niniejszem do wiadomości, że Kon

Podaje sie: ninielszem do .wiadomości, że frak- wen'cja handlowa . pomie:dzy Polską a ?z\Vajcatj~:' 
Łat handlO\vy ,pomiEidzy Polską a ' Królestwem Belgji podpisana w Warszaw'ie dnia 26 czerwca · J..922r~ 
i Wielkiem Księstwem Luksemburskiem, podpisany (Dz. U. R. P. N2 83, poz. 744 i 745);zósfałarozcii~. , 
w Brukseli dnia 30 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. z r.1923 ' gn'ie:ta na terytorjum. Wolnego Miasta ., Gdańska- dn.ia 
N2106, poz. 836 i 837), został rozciągn~ty nil tery- 28 września 1923 r. ,', 
torjum Wolnego Miasta Gdańska dnia 19 stycznia Powyższe nie odnosi sie: do tych postanowień 
1924 r. Powyższe nie odnosi si~ do tych postano- wspomnianej Konwencji, ktare, na podstawie upraw
wień wspomnianego Traktatu, ktÓre, na podstawie nień. przysługujących Rzeczypospolitej Polskiej w sto
uprawnień przysługujących Rzeczypospolitel Polskiej sunku do W. M. Gdańska według Trakt~tu Węrsfł
w stosunku do W. M. Gdańska według Traktatu Wer- skieg<1, weszły w życie na obszarze Wol'hegó !-Mias.ta , 
salskiego, weszły w życie na obszarze 'Wolnego Mia- Gdańska równocześnie z ich wejści~m w życie *a ' 
St8 Gdańska r.6wnocześnie z ich wejści~m w życie obszarze RzeczyposPolitel..Polskiej. ,. " ' ,' 
na obszarze , Rzeczypospolitej Polskiej. " 

'Minister Spra~Zagranicznych: August Zaleski 
i . Minisłe( Spraw Zagranicznych: August u/eski 

731. 

Oświadczenie rządowe ' ' 
. z dnia 30 Iistop<:ida 1926 r ~ 

W sprawIe rozciągnięcia na , terytorjum Wolne~ 
go Miasta Gdańska Traktatu handlowego i na
,wigacyjnego pomiędzy Polską a panją, podpi-

sanego w Warszawi.e dnia 22 marca 1924 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości. że Trak- . 
tat handlowy i nawigacyjnYl'omie:dzyPolskąa Danją, 
podpisany w Warszawie dnia 22 marCa 1924 r. (Dz. 
U.R. P; N2 74, poz. 736 i 737), został rozciągnie:ty 
na tęrytorjum Wolnego Miasta Gdańska dnia 7 
sierpnia 1924 r. 

Powyższe nie odnosi się do tych postanowień 
wspomnianego Traktatu. które, na , podstawie upraw
nień, priysfugujących Rzeczypospolitej Polskiej w sto' 
sunku do W: M.Gdańska według Traktatu Wersal~ 
skiego. weszły w życie na obszarze Wolnego :Miasta 
<Jdańska. , równocześnie z ich wejściem. w życie '; na 
obszarze ' Rzeczypospolitej Polskiej. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski -

733. 

Oświadczenie rządowe
e

' 

z dnia 30 listopada 1926 r. , 
- . . , 

W: . sprawie. rozciągnh;cia ' na teryforjum Wolne
go Miasta Gdańska Traktatu handlowego i na'!' 
wlgacyjnego pomiędzy Polską a Holandią, pod-

pisanego w War,sza)Vi~dni,a30 maja 1$24',cr. 

Podaje si~ niniejszem do wi8dQl11o~ci, że,1;rak~ 
tat handlowy i nawigacyJny ' pomit;.,dzy Polską a Ho'" 
landją, podpisany w WarszawieClrila 30 maja 1924r. 
(Dz. U. R. P. z r. 1925, N2 60, poz. 422 i 423), źostal 
rO'zciągnit:ty na terytorjum Wolnego Miasta Gdąńska 
dnia 4 maja 1926 r. ' , : : ",,' .. ",,', '1 ' " 

Powyższe nie odnosi si«: do tych postanC)wień 
wspomnianego Traktatu, które, na · podstawie upra

'wnień, przysługujących Rrzeczypc;>spolitej Polskiej 
-'w 'stosunku do'W. M. Gdańska według Traktatu We.r. 
salskiego;weszly w życie na obszarze Wolnego Mia
staGdąńska równocześni,e z ich wejściem . wżyci6 
na , obszarze:Rrzeczypospółitej Polskiej. . 

Minister Spraw Zagranicz~ych: Augu~t ZaleskI 
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