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Dziennik Ustaw. Poz. 54 i 55.

Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją i protokółem, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno
w całości, jak i każde z zawartych w nich postanowień, oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane
i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie
zachowywane.
Na dowód czego w y dali śmy Akt ninie jszy, opatrzony pieczecią Rzecz yp os politej Polskiej.
Warszawa, dnia 17 listopada 1924 r.
(-)

Stanisław

Nr. 6.

Apres avoir vu et ex amine lesdits Convention
et Protocole , Nou s les avons appro uv es et apprOUł'ons
en toutes et chacune d es dispos itions qui y son t co ntenues, declaron s qu'ils sont accep les, r aŁifies et confirmes et promettons <lju 'ils seront inviolablement
observes.
En F oi d e Q uoi Nous avons donn e les Pre- .
sentes, re ve Łues du Scea u de la RepubJlique.
Varsovie . le 17 Novembre 1924.

(-) S. Wojciechowski

Wojciechowski

Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów :

Par te Presi d en t de la Republique
Le Pre sid ent du Co nse il des Ministres:

(-) W. GrabskI

(-) W, Grabski

Minister Spraw Zagraniczn ych:
(-) A. Skrzyński

Le Minislre d es Aff aires Etrangeres ;

(-) A

Skrzyń s ki

55.
Oświadczenie

z dnia 8
W

rządowe

października

1928 r.

złożenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu ratyfik8cyjne ~ o konwencji, urzą
dzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 roku.

sprawie

Pod aj e się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 43 konwencji, urządzającej żeglugę
powietrzną, podpi sanej dnia 13 pa ź dziernika 1919 roku w Paryż u, doku ment ratyfik acy jny Rzeczy pospolitej
Polskiej, doŁycz ąc y powyższej konwencji oraz dołączonego do niej proto kó łu doda tkowego , podpisanego dnia
1 maja 1920 roku, złożony zo s Łał dnia 26 listopada 1924 roku w Pary żu w archiwum Rz ąd u Francuskiego.
Minister Spraw Zagranicznych:
August ZaleskA

Warszawa.

Drul<arnia Państwowa .

T/oczono z polecenia Ministra Spl awied ii wości.

Kont o czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130.
OD
fi d.

A L 1UłdS TRACJI:

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7

Cena 3 zł.
zł.

Urzt;dy i instytucje

Prenumeratę uiszczać należy najpóżniej na 2 tY20dnie przed rozpoczęciem każde20 kwartalu.

państwowe'

oplacaj.

