114
a)

Dziennik Ustaw. Poz. 366 i 367.
powiadomiła naŁyehmiast

pracodawców, że
polscy robotnicy rolni, którzy przed 1 stycznlil. 1919 f. przybyli dó Niemiec i tamże pozostali, m og~ w myśl konwehcji i nadal
w Niemczech pozostać,

13) ódclzi'tłływała stale na praeodawców, by następu j ące grupy polskich robotników :rolbyły nadal zatrudniane na miejscu praciągu półrocza zimowego 1927/28,

nych
cy w

1. prżybyli przed 1 stycznia 1919 r. do
Nieniiec i tamże ,pozostali,
2.

ożenieńi

z obywatelkami niemieck,iemi,

3. którzy posiada ją liczne rodziny,
4. którzy pobierają rentę wypadkową albo
inwa lidzką luro też ci, co do których postępowanie rentowe jest w toku.
Sporządz<ono w Warszawie dnia 24 listopada
1927 w d~óch tekstach oryginalnych i to każdy w ję
zyku palskim i hiefui'eckitn, z których każdy Rząd
oŁrżyhllije jeden. Teksty polski ,i niemiecki co do treści
~ą zgodne i autentyczne.
I

It~) br. Witold Prądzyński

!

~

(-)

Stanisław G~W'rOl1Ski

Nr. 44.

a) den Arbeitgebern sofort mitzuteilen, dass
die polnischen landwirtschaftlichen Arbeiter, die vot ,dem L JatllHtt 1~11» na ch
Deulschlahd gekottlmen tlnti d0rt verbłi~
ben sind, nach dem Verhage in Deutschland weiter verhleiben kennen,
b) auf die Arbeitgeber nachhaltig dahin eintuwirken, folgende gruppen polnischer landwirtschaftlicher Arbeiter im WinterhaIbjahr 1927/28 auf cler ArbeitssteIIe weiter Z'U
bescąiiftigen;
,,, ,
1. ,die vor dem 1. Januar 1919 na ch
Deutschland .gekommen uncldoH verblieben sind,
2. die deutsche Staatsangeh6rige ,g eheiratet haben,
3. die kinderreiche Familien hesitzłm,
4. die im Genuss einer tJnfall- oder Inwali..
denrente sind, oder beiclenen ein Rentenverfahren schwebt.
Geschehen in Wal1scłl.au am 24 November 1927
in zwei Urschriften, und zwar jede in polnischer und
in deut.~~ h er Sprache! ~Oh denen j~d.ę R~g~'eiug( ~i
ne erhaJt. ber pollllsthe lind det' detit$cł1'e '!I ort- ,
laut stilnmeh ihhaltlićh iiberein tihd haben gleiehe
Geltuhg.
(-} Rcuscher
1(-) Dr. O. Weigert

Zaznajomiwszy się z powyższemi: Konwencją, Protokółem końcowym i Porozumieniami, uznaliśmy
i uznajemy za sł~szne zarówno W całości 'jak i każde I': zawartych w hich pestanowienl oświadczamy,
ile są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzbne i przyrzekamy, że będą niezmiennie zathówywah~.
Na dowód czego wydaliśmy Akt niriiejsży, opatrzony pieczęcią Rzeczypóspelitej P01~kiej.

j~
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Warsżawie, dnia 4 kwietnia 1928 r.

(-) l.

Mościcki

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów:

(-) J. Pils udski
Minister Sp:raw Żagranicznych:

(-) August Zaleski

367.
OśWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 6 czerWca. 1929 t.

W sprawIe wymiEmy dokumentów ratyfikacyjnych: 1. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a ltzes~ą Niemiecką w sprawie polskich robotników rolnych, wraz z Protokółem kOJ\cowym, oz. Porol:umlenia
W sprawie rekrutacji, pośredniczenia i kontraktowania l jako leż przejazdu polskich sezonowythfbbothlków rolnych, i 3. Porozumienia w sprawie polskich robotników rolnych, klćrzy . przybtli . dó NH~
mieć przed j1 grudnia 1925 roku i tamże pozostali, podpisanych w ·W arszawie dńia 2ł lisŁopalla
1927 roku.
Podaje się niniejszem do wiadomości , że dnia 27 maja 1929 roku dokonana została w Berlinie
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych: 1. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niefuiedtą
w sprawie polskich robotników rolnych, wraz z Protokółem końcowym, 2. P()rozumienia w sprawie rełt;ru
tacjł; pbśrednicitmia i kontraktowania, jako też przejazdu polskich sezonowych robothików rolnychł i 3\ Porozumiehia vi sprawie polskich n'Jbotników rolnych, którzy przybyli do Niemiec przed 31 grudnia 1925 roku
• tamże pozostali, podpisanych w Warszawie dnia 24 listopada 1927 roku;
M.inister Spraw Za2ranic:tIiych: Alłgust tł2ł"etki

