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handlowa z dn. 26 marca 1925 r., łącznie ze wszyst
kiemi jej aktami uzupełniającemi i protokółami póź
niejszemi. 

Na dowód czego pełnomocnicy podpisali niniej
szy protokół. 

Sporządzono w Budapeszcie w podwójnym eg~ 
zenwlarzu dnia 27 marca 1930 r. 

(-) Łazarski 
(-) Nickl 

(-) Janusz Bulier 

Zaznajomiwszy się z powyższym protokółem 
dodatkowym uznaliśmy go i uznajemy za słuszny za
równo w całości, jak i każde z zawartych w nim po
stanowień; oświadcz amy, że jest przyjęty, ra tyfiko
wany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie nie
zmiennie zachowany. 

NA DOWóD CZEGO, wydaliśmy Akt niniej
szy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

~'y1 Warszawie, dnia 5 maja 1931 r. 

f-) l . Mościcki 

Przez Prezyde~~a _ Rz;czypospolitej 
Prezes Rad y lY.lnIstrow: 

(- ) W. Slawek 

Minister Spraw Zagranicznyc:l: 
f - ) August Zaleski 

tous ses actes complementaires et protocoles uIte
rieurs. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires ont signe 
le present Protocole. 

Fait a Budapest, en double exemplaire, le 27 
Mars 1930. 

(-) Łazarski 
(-) Nickl 

(-) Janusz Butler 

iAprrzs avoir vu et examine ledit Protocole Ad
ditionnel, Nous l'avons approuve et approuvons en 
toutes et chacune des dispositions qui y sont conte
nues; dćclarons qu 'il est accepte, raWie et confirme 
et promettons qu'il sera inviolablement observe. 

EN FOl DE QUOl Nous avons delivre les pre
sentes, revetues du Sceau de la Republique. 

A Varsovie, le 5 mai 1931. 

f-) 1. Mościcki 

Par le President de la Republique 
Le President du Conseil des Ministres: 

f-) W. Sławek 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
f-) August Zaleski 

640. 
OśWIADCZEN1E RZĄDOWE 

z dnia 29 sierpnia 1931 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych II-go protokótu dodatkowego do konwencji handlowej 
między Polską a Węgrami z dn. 26 marca 1925 r., podpisanego w Budapeszcie dn. 27 marca 1930 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu końcowego postanowienia II-go protokółu 
dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Węgrami z dn. 26 marca 1925 r., podpisanego w Bu
dapeszcie dn. 27 marca 1930 r., nastąpiła w Warszawie w dniu 29 sierpnia 1931 r. wymiana dokumentów 
ratyfikacyj nych powyższego protokółu. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
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