Dziępnik

1112
padali pod postanQwienia artyku1.

, łu

Delegaci _ oIsI i, Rumunji i Królestwa Serbów, Chorwatów i Sloweńców przyłączają -się
racjiCzeskosłowackiej.

Spórządzono

do

Dękla-

w Rzym,ie szóste- ·

,go kwietnia, tysiąc dziewięćset
dwudziestego drugiego roku.
Za
POLSKĘ:

Maciej

Loreł

RUMUNJĘ:

. ',A .Em. Lahovary
'

"

KRóLESTWO SERBÓW , CHOaWATóW I SLOWENCÓW:
Dr. Rybdr
CZECHOSŁOW ACJĘ:

Vlastimil Kybal
Za~najomiwszy się

z

I(onwencją. uzna1iśnlY Ją

powyższą

i uznaje-

my za. słuszną , zarówno w całości,
jak i ' każpe z zawartych w niej
postanowień; oświadczamy, że jest
przyjętą, ratyfikowana i potwierdzona i przyrzekamy, że będzie
tliezmiennie 2. ąchowywana.
Na dowód czego wydaliśmy Akt
lliniejszy, opatrzony pieczęcią Rze~~ypoapolitej Pollikiej. ,
W Warszawie, dnia 13 marca
1929 r.

(-) 1.

0)
L• S•
,

Ustaw. POt. 533 i 534.

Bosnie-Herzegovine soient compris S'QUS les dispositioos de l'articJe 1.
'
Les deIegues de la PoIogne, de
la Roumanie et dl! Royaume Ser;'
be-Croate-SIovene se rallient ił
la declaration de la Delegation
. TcMcoslpyaque.
f ait ci Rome, Ie six avrii Mille
neuf cent vingt deux.

Nr. 71.
gamenH gici effettuati duranŁe ił
periodo ·f ra ił 3 novembre 1918 ed
ił 16 luglio 1920 vengano reCiprocam'e nte compensati' e che qualsiasi cónvenzione p'artlcolare ' in (:ontrario viene annullata.
,

F atto a Roma,

\,

ił

sei aprjIe ,l\;tillenovecentoventidue.,
"· .'

Pour
Per
\ LA ROMANlA: '
LA POLOGNE:
Maciej Loret
A. Em. Lahovary
LA ROUMANIE:
A. Em. Lahovary
r
LE ROYAUME SERBE~CR,OATE
SLOVENE:
Dr. Rybdr
LA TCHECOSLOV AQUIE:
Vlastimil Kybal
Apres avoir vu et examine lesdites Convention et declarations, '
Nous .les avons appl'ouvees et approuvons en Łoutes et qhacąne .. des
disposition,s qui y Bont contenuesj declarons qu'elles sonł accepteę!i,
ratifiees et confirmees et promettons qu'elles seront inviolablemenł
observeęs.
. .
En Foi de Quoi, Noua avons donne les Presenłes, revełues du
Sceau de la · Republique.
A Varsovte, le 13 mars 1929.

l-) l.

Mościcki "

Ą!ościcki

Przez Prezydenta
Rzeczypospolitej
Prezes Rady
Ministrów:
(-) K. Barte~
Minister Spraw
. Zagranicznych:
(-) August Zaleski

Par le President de la

Rępublique

Le President du Conseil des

Minisłres:

(-)K. Bartel
Le Minisłre des Affaires EŁrangeres:
{-l August Zaleski

534.
OśWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 5 września 1929 r.
W sprawie złożenia d<>k:umeo.tu ratyfikacyjnego Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, · RulIlunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej emerytur, które
były przyznane przez dawny rząd austrjacki, podpiśanej w Rzymie dnia 6-go kwietnia 1922 roku.
Podaje się niniej~zem do wiadoIOOści, że, w wykonaniu art. 9 Konwencji pomiędzy A1,1strją,
Włochami, Polską, Rumunią, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz CzechO!iłowacią/ dotyczącej
emerytur, które były przyznane przez dawny rząd austrjacki, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r;.
dokument rątyfikacyjny powyższej I(onwęncji złożony został w imieniu Polski w dniu 10 czerwcą 1929 r.
W Rzymie, oraz, że, wobec złożenia dolmmęntów ratyfikacyjnych przez Austrję dnia 8 marca 1924 . f·.
pt;zez Włochy dnia 11 m~rca 1924 r. i , przę~ Czechosłowację dnia 11 wrzęśnia 19;26 r., Konwen~ja powyższa, zgodnie z jej art. 9, obowiązuję polskę w stosunku go Austrji, . Włoch i Częcho~łowacii od dnia
10 czerwca 1929 r.
.
"
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

