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653. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z d ia 7 grudnia 1929 r. 

w sprawie złożenia dokumentów o przystąpieniu do 
Traktatu Przeciwwo:ennego, podpisan€go w Paryżu 

dnia 27 -go sierpnia 1928 roku. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z odno śnemi k,omunikatami Rządu Stanów Zjedno
czonych Ameryki, że następujące Państwa złożyły 
dokumenty o przystąpieniu do Trakta,tu Przeciwwo
jennego, podpisanego w Paryżu dnia 27-go sierpnia 
1928 r. (Dz. U. R. P . z 1929 r. Nr. 63, poz. 489): 

1) Chile w dniu 12.VlII.1929 r. 
2) Costa Rica "" 1.X. " 
3) Grecja "" 3.VIII." 
4) Honduras "" 5.VllI" 
5) Lu ksemburg "" 24.VIII." 
6) Persja "" 25,VII. " 
7) Venezuela "" 24X. " 

M~nister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

654. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRA

NICZNYCH 
z dnia 22 listopada 1929 r. 

w sprawie sprostowania oświadczenia rządowego 
z dnia l-go sierpn:a 1929 r., dotyczącego decyzji Ra

dy Ligi Narodów z dnia 9-go grudnia 1924 r. 

Na podstawie art . 5 lit. b. rozpo,rządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23-go grudnia 1927 

roku w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rze
czypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, 
poz. 18), prostuje się niniejszem oświadczenie rządo
we z l-go sierpnia 1929 r. w sprawie decyzji Rady 
Ligi Narodów z dn. 9-go grudnia 1924 r ., ogłoszone 
w Nr. 68 Dz. U. R. P. z 1929 r. poz. S?,7, w sposób 
nastę.p~ący: -

1) słowa "na terytorjach odstąpionych bezpo
średnio Polsce przez Niemcy na mocy" umieszczone 
w 6-ym i 7-ym wierszu od dołu na str. 1014-tej wy
mienionego wyżej Nr. 68-go Dz. U. R. P. (l 1929 r. 
zastąpione zostają słowami -- "na obszarze Górne
go Śląska. ods,tąpionym Polsce przez Niemcy" a wy-
danej na mocy art. 312"; , 

2) w przekł.adzie polskim ustępu drugiego 
wstępu do wspomnianej decyz ji Rady Ligi Narodów, 
umieszczonym w lewej kolumnie, na stronie 101S-tej, 
w wierszu lS-ym od góry skreśla się wyraz "są"; 

3) przekład pOIIski artykułu 2-go wspomnianej 
decyzji Rady Ligi Narodów, umieszczony w lewej 
kolumnie na te'jże str. 101S-e,j tegoż ' numeru Dz. U. 
R. P. otrzymuje brzmienie następujące: -

"Własność wszystkich ruchomości, posiada
nych na Po:lskim Górnym Śląsku przez jakąkolwiek 
instytucję ubezpieczeń społecznych, wymienionych 
w artykule pierwszym, przechodzi na Polskę". 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
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Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszcz~dności N!! 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić będzie 8 zł. kwartalnie. Urzędy 
i instytucje państwowe opłacać będą 6 zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tYllodnie przed rozpoczęciem każ
de go kwartalu. 

Reklamacje z powodu nieołrzymanla poszczellólnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do wldclwych urzęd6w 
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu Da_tępDello kolejnello Dumeru 
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