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401.
OśWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 17 lutego 1932 r.

w sprawie
narodowej,

złożenia przez Polskę oraz inn2 Pań'lhva dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między
dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urz~du Chem ji, wraz z regulam !nem
tego Urzędu, podpisanych w Paryżu dnia 29 października 1927 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu postanowień art. 12 konwencji między·
narodowej, dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzę du Chemji, podpisanej wraz z regulaminem tego Urzędu w Paryżu dnia 29 października 1927 r., zostały złożone w archiwach Rządu Francuskiego dnia 12 grudnia 1931 r. dokumenty ratyfikacyjne powyższych konwencji i regulaminu w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednocze ś nie podaje się do wiadomości, zgodnie z odnośnemi komunikatami Rządu Francuskiego,
że, w wykonaniu art. 12 wyżej wymienionej konwen cj i, zostały z łożo ne w archiwach Rządu Francuskiego
dokumenty ratyfikacyjne powołanej konwencji:
1) w imieniu Albanji, Belgji, Francji, Marokka, Rumunji, Czech osło w ac ji i Tunisu - dnia . 12 grudnia 1931 r ,
równocze śnie z polskie mi dokumentami ratyfikacyjnemi,
oraz
2) w imieniu Portugalji - dnia 11 stycznia 1932 r.
Minister Spraw Zagranicznych: Aultllsf Zaleski

402.
KONWENCJA
dotycząca

eksploatacji linij regularnej komunikacji lotnic zej, między
w Atenach dnia 22 kwietnia 1931 r.

Polską

a

Grecją,

podpisana

P rzekład.

W IMI ENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE

MY, IGNA CY MOśCICKI,

NO US , IGNACY MOśCICKI,

PR EZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

PRE3fDE NT DE LA REPUB LIQUE DE POLOGNE,

wszem wobec i

kaźdemu

dzieć naleźy,

zosobna, komu o tern wiewiadomem czynimy:

a t ous ceux qui ces presentes Lettres verront,
Salut:

Rządem Republiki Greckiej konwencja,
eksploatacji linij regula rnej komunikacji
lotniczej, o n astę pują cem brzmieniu dosłownem:

Une Convention relative a l'exploitation des
lignes de communication aerienne reguliere ayant ete
signee entre le Gouvernement de la Republique de
P ologne et le Gouvernement de la Republique Hellenique a Athenes le vingt - deux avril mil neuf cent
trent e et un, Convention don t la teneur suit:

KONWENCJ A

CONVENTION

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką
. dotycząca eksploatacji linij regularnej komunikacji
lotniczej.

cntre la Republique de Pologne et la Republique
Hellenique relative ił l'exploiŁation des lignesde
communication aerienne reguliere.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE .

I

et

PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,

LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

Dnia dwudziestego drugiego kwietnia

tysiąc

dziewięćset trzydziestego pierwszego roku podpisana
została w Atenach między Rządem Rzeczypospolitej

Polskiej a
dotycząca

ożywieni
ułatwiania

jednakowem pragnieniem ure gulowania,
i popie r,ania r ozwoju komunikacyj lotniczych w obu krajach na zasadzie konwencji w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej z dnia 13 paź
dziernika 1919 r. posta nowili zawrzeć w tym celu
konwencję i mianowali swoich pełnomocników:

egalement desireux de regler, faciliter et favoriser
Je developpement des communications aeriennes dans
les deux pays sur la b ase de la Convention portant
r eg l emęntation de la navigation aerienne en date du
13 odobre 1919, ont n!solu de conclure uneConvention a cet effet, et ont designe pour leurs plenipotentiaires respectifs:

