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madzeniu Komitetu, na podstawie większości dwóch 
trzecich głosów członków obecnych i o ile propozy
cja rewizji zapowiedzianą jest w wezwaniu na zgro
madzenie. 

Rozwiązanie stowarzyszenia, o ile miałoby na
stąpić, postanowione zostanie większością dwóch 
trzecich głosów obecnych członków i o ile propozy
cja rozwiązania zapowiedzianą byb w wezwaniu na 
zgromadzenie. 

Maj ątek Stowarzyszenia przyznany zo'stanie na 
mocy postanowienia Komitetu fundacjom o celach 
identycznych, archiwa zaś i bibljoteka staną się 
własnością belgijskiego Biura Opieki nad Dzieckiem. 

W wypadku, przewidzianym w dwóch poprzed
nich ustępach, członkowie, którzy nie mogą uczes t
niczyć w zgromadzeniu, mają prawo przesłać Prze
wodniczącemu swój głos w zapieczętowanej koper
cie. Uważani będą jako obecni przy obliczaniu 
większości dwóch trzecich głosów. 

Zaznajomiwszy s'ię z powyższem Porozumie
niem uznaliśmy i uznajemy je za słuszne, zarówno 
w całości, jak i każde z zawartych w niem posta
nowień, oświadczamy, że jest przyjęte, ratyfikowane 
i potwierdzone i przyrzekamy, że będzie niezmiennie 
zachowywane. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy opa
trzony pieczęcią Rzeczypo'spolitej: 

W Warszawie, dnia 5 listopada 1928 ,r. 

(-) 1. Mościcki 

Przez. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

(-) K. Bartel 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) August Zaleski 

blee du Comite, fi. la majorite de deux tiers des voix 
des membres presents et si la proposition de revi
sion a ete annoncee dans la oonvocation. 

La dissolution de l'Association, si elle doił 
avoir lieu sera prononcee par le Comite fi. la majo
rit e des deux tiers des voix des membres presents 
et si la proposition de ,dis5O'lution a ete annoncee 
dans la convocation. 

Les biens de l'As:soc.iation seront attribues par 
decision du Comite fi. des fondations poursuivant un 
but analogue, les archives et la bibliotheque de
viendront propriete de rOffice belge de la Protec
tion de rEn~ance . 

Dans les cas des deux alinea,s precedents, les 
membres empeches d' assister fi. la reunion pourront 
envoyer leur vote au president sous pli cachete. lIs 
seront alors consideres comme presents pOUT le cal
cul de la majorite des deux tiers. 

Apres avoir vu et examine ledit Arrangement, 
Nous l'avons approuve et approuvons en toutes et 
chacune des disp.ositions qui y sont contenues, decla- ' 
rons qu'il est accepte, ratifie et confirme, et promet
tons qu'il sera inviolablement obse~ve. 

En F oi de Quoi, Nous avons doune les presen
tes, revetues du Sceau de la Republique. 

Donne fi. Varsovie, le 5 Novemhre 1928. 

(-) I. Mościcki 

Par le President de la Republique 
Le President du -Conseil des Ministres: 

(-) K. Bartel 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
(-) August Zaleski 

404. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 3 kwietnia 1929 r. 

w sprawie złoż~nia dokumentu ratyfikacyjnego porozumienia, dotyczącego utworzenia Międzynarodo
wego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, podpisanego w Brukseli 2 sierpnia 1922 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu artykułu . 6 porozumienia, dotyczącego 
utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, podpisanego w Brukseli 2-go sierpnia 
1922 roku, dokument ratyfikacyjny powyższego Porozumienia w imieniu Polski złożony został w dniu 

4 stycznia 1929 rokLi. 
':Y.! 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zf11eski 




