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opatrzyli swojemi podpisami i wycisnęli na niej swe 
pieczęcie. 

Sporządzono w Paryżu, w dwóch egzempla
rzach, dnia 30 grudnia 1925 r. 

L. S. (-) Alfred Chlapowski L. S. (-) A. Briand 
L. S. (-) Leon Babiriski 

, Zaznajomiwszy się z powyższym Traktatem uzna
liśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, 
jak i każde z za..vartych w nim postanowień; oświad
czamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony 
i przyrzekamy że będzie niezmiennie zachow)wany. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opa
trzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

Dano w Warszawie, dnia 20 lutego 1929 r. 

f-) l. Mościcki 
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

f-) K. BarleI 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) Augusl Zaleski 

vention de leurs signatures et y ont appose leur!l 
cachets. 

F a it a Paris, en double exemplaire, le 30 de
cembre 1925. 

L. S. (-) Alfred Chlapowski 
L. S. (-) Leon Babiński 

L. S. (-) A. Briand : 

Apres avoir vu et examine ledit Traite, Nous · 
l'avons approuve et approuvons en toutes et chacune 
des dispositions qui y sont contenues; declarons qu'il 
est accepte , raWie et confirme , et promettons qu'il 
sera inviolablement observe. 

En Foi de Q uoi Nous avons donne les Presen
tes, revetues du Sceau de la Republique. 

Donne a v arsovie, le 20 fevrier 1929. 

f-) l. Mościcki 
Par le Pre sident de la Republique 
Le President du Conseil des Ivlinistres: 

(-) K. BarleI 

Le Ministre des AHaires Etrangeres: 
(-) Augusl Zaleski 

492. 
OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 sierpnia 1929 r. 
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą 

Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 roku, . 

Podaje się niniejszem GO wiadomości, że, w wykonaniu art. 19 traktatu ekstradycyjnego między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r ., dokumenty 
ratyfikacyjne powyższego . traktatu wymienione zostały w Paryżu dnia 27 lipca 1929 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

493. 
Konwencja 

między Rzecząpospoljtą Polską a Republiką Fran
ccską o ochronie sądowej i prawi~ ubogich, pod

pisana w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r. 

Prz~kł!l~. 

W IMIENIU RZECZYPOSPGLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOŚCICKI, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wo~~c i ka~demu ~ospbna, kem].l o tern wie
dzieć należy, wiadome m czynimy: 

Dnia trzydziestege grJ.1dnia tysiąc dziewięćset 
dwudziestego piąt ego foku ,podpisana została w Pa
ryż u pomiędzy Ęządem Rz~ q:ypospolilej Pelskiej 
a Rządem Republiki F r flncuskiej KOIłwencja o ochro
nie sądowej i prąwie ubogi~h Q pą.stępującem brzmie
niu dosłownem: 

KONWENCJA 

pomiędH Polską ~ fnmcją, 
dotycząca ochrony sądowej i prawa ubogich. 

Rząd RzeczYP 0spolitej Polskiej i Rząd Repu
bliki Francuskiej pestanowiły udzielać sobie wza-

Convention 
entre la Połoane et ła France relative ił la Pro
tection et ił l'Assistance J uc1 icia ire, s ignee ił Paris 

le 30 decembre 1925. 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

NOUS, IGNACY MOŚCIC KI, 

PRtS.lDENT DE LA Re PUBLI QUE DE POLOGNE, 

a. tous ceux qui ces Presentes Lettres verront, 
Salut: 

Un Convention relative a la Protection et 
ci l'Assist ance J udiciairz a yant eie sińnee entre le 
Qouvernement de la Repub li que de I)ologne et le 
Gouvernement de la K~pil L! i q Lle Frany aisE: a Pariii 
le trente decembre mil neuf cent vingt cinq, Con
vention dont la teneur suit: 

C O.N V E N T lON 

entre la Polo)!ne e t la France 
relaHve ił la pro~ection e t a l'assistance judiciaire 

Le Gouvernement de la Republi que de Pologne 
et le Gouvernement de la R epublique Franc;aise ayant 




