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Zaznajomiwszy się z powyższemi Konwencją, 
' Układem Dodatkowym i Protokółem uznaliśmy je 
i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde 
z za\\\artych w nich postanowień, oświa'dczamy, że 
są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrze
kamy, że będą nie zmiennie zachowywane. 
. ' Na dowód czego wydali śmy Akt niniejszy, opa

trzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Apres avoir vu et examine lesdits Convention, 
Accord Additionnel et Protocole, Nous leg avons 
approuves et approuvons en toutes et chacune des 
dispositions qui y sont contenues; declarons qu'ils 
sont acceptes, ratifies et confirmes et promettons 
qu 'ils seront inviolablement observes. 

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

W Warszawie, dnia 13 marca' 1929 r. A. Varsovie, le 13 mars 1929. 

® U 
(-) 1. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prezes Rady Ministrów: 

(- ) K. Barlei 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) Au~ust Zaleski 

529. 

(-) l. Mościcki 

Par le President de la Republique 
Le President du Conseil d~s Ministres: 

(-) K. Bartel 

Le Ministre des Affaires EŁrangeres: 

(-) August Zaleski 

OSWI.ADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 1 sierpnia 1929 roku 

'W sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Ru
munją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej przejęcia wie
rzytelności i depozytów, należących do obywateli zamieszkujących terytorja należące dawniej do Austrji, 
z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r ., 
oraz układu dodatkowego do tejże Konwencji, podpisanego w Rzymie dnia 23 lutego 1925 r., wraz 

z protokółem z tejże dały. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykon aniu art. 20 konwencji pomiędzy Austrją, Wło
ćhami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej 
przejęcia wierzytelności i depozytów, należących do obywateli zamieszkujących terytorja należące dawniej 
do Austrji, z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 
1922 r., oraz układu dodatkowego do tejże konwencji, podpisanego w Rzymie dnia 23 lutego 1925 r., wraz 
z protokółem z tejże daŁy, dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji złożony zosta ł w imieniu Polski 
w dniu 10 czerwca 1929 r. w Rzymie, oraz, że wobec złożenia dokumentów ratyfikacyjnych przez wszystkie 
wymienione Państwa Umawiające się, konwencja powyższa, zgodnie z jej art. 20, weszła w życie w tymże 
'dni u 10 czerwca 1929 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

530. 

KONWENCJA 

między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji w sprawie wymiany akt i dokumentów po by
łych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

M Y, I G N A C Y M O Ś C I 'C K I, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

Wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tern wiedzieć należy, wiadomem czynimy: 

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku podpisar.a 
została w Warszawie pomiędzy Rządem Rzeczypospolite; Polskiej a Rządem Królestwa Rumunji, konwencja, 
dotycząca wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich o nastę
pującem brzmieniu dosłownem: 
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Artykuł 8. 

K!oszty Iprzewozu akt i dokumentów pn;ezntl~ 
czonych do wymiany przypadną Stronie przejmują
cej je. Transport tych akt i dokumentów wolny jest 
od opłat celnych. 

Artykuł 9. 

Strony Umawiające się obowiązują się wzajem
nie sobie dOlStarczyć listy wojskowych zabitych lub 
zmarłych wskutek działań wojennych, jeńców wo-
1ennych, zmarłych w niewoH, a którzy zostall Jilocho
'Wlani na odnośmych terytorjach Stron Umawiają:cych 
się a także dost'arczyć wszelkich wskazówek, do
tyczących grobów przewidziarnych w ust. 1 i 2 art .. 157 
Traktatu Pokoju, podpisanego w St. Germain-en
Laye. Listy te będą wzajemnie zakomunikowane 
'W przeciągu 2 1at od daty wejścia w życie niniejszej 
Konwencji, 

Artykuł 10. 

W celu wykomania niniejszej Konwencji wyż
sze władze wojskowe 'obu Umawiających się Stron 
'będą mogły nawiązać między sobą st'osunki bezpo
srednie. 

Artykuł 11. 

Niniejsza Konwencja będz,ie ratyfikowana i wej
'dzie w życie po zatwierdzeniu jej przez odnośne 
Rządy, co zostanie w należyty sposób sttwierdz'one 
przez wymiarnę not 

NA DOWóD CZEGO wyżej wymienieni Peł
nomocnicy podpisali niniejlszą Konwencję i opatrzyli 
ją swemi pieczęc~ami. 

Spof1ządzono w W,arszawie W dwóch egzem
plarzach, dnia 29 lirstopada 1928 c. 

(--:) Tadeusz Jackowski (-) Davz1a 

Article 8. 

Les frai, de transport des aotes et documents 
destines ci etre echanges, incombent ci la J:>artie de
stinatah-e. Le transport desdits actes et documentrS 
est exempt des taxes douanief1es. 

Article 9. 

Les Partie s Contraretantes s'engagent ci se four
nir reciproquement les llistes des militaires tues ou 
dćcedes ci la suite des operations de guerre, des pri
sonniers de guerre morts en captivite et qui ont ete 
enterres sur les territoire's respectifs des Parties 
Contractantes, de meme que toutes las indi,cations 
re1rutives aux tombes, prevues par les alineas 1 et 2 
de rart. 172 du Traite de Paix, signe ci Saint-Ger
main-en-Laye. Ces listes seront communiquees reci
proquement dans un de1ai de 2 ans ci partir de la 
'date de la mise en vigueur de la presente Conventi:on. 

Article 10. 

En vue de la mise ci execution de la presente 
Convention les aut'o,riJtes militaires supe,-ieures des 
deux Partie s Contractantes aurout la faculte d' eta
blir entre elles les rapports directs. 

Article 11. 

La presente Convention sera rati.f.iee et entre
ra en vigueur apres son approbation par les Gouver
nements respectifs, ce qui sera dftment COIlistate par 
un echange des notes. 

EN FOl DE QUOI les Plenipotentiaires sus
menŁronnes ont signe le presente Convention et l'ont 
revetu de leurs cachets. 

Fait ci Varsovie en deux exem,plalres, le 29 no
vembre 1928. 

(--) Tadeusz Jackowski (--) Davz1la 

Zaznajomiwszy się z powyższą Konwencją uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w ca
łości jak i każde z zawartych w niej postanowień; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona 

przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 5 czerwca 1929 r. 

(-) l. Mościcki 

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
~ Prezes Rady Ministrów: 

(-) Switalski ' 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(--) August Zal~ski 
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