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Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją, 
uznaliśmy i uznajemy ją za słuszną zarówno w ca
łości, jak i każde z zawartych w niej postanowień; 
oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i po
twierdzona i · przyrzekamy, że będzie niezmiennie 
zachowywana. 

NA DOWóD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy, 
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

• W .Warszawie, dnia 12 sierpnia 1931 r. 

(-) l. Mościcki 
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej: 
Prezes Rady Ministrów: 

(-) A. Prystor 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(- ) August Zaleski 

Apres avoir \TU et examine ladite Convention, 
Nous l'avons approuvee et approuvons en toutes et 
chacune des dispositions qui y sont contenues; decla
rons qu'elle est acceptee, ratifiee et confirmee et 
promettons qu'elle sera inviolablement observee. 

EN FOl DE QUOI Nous avons donne les Pre
sentes, revetues du Sceau de la Republique . 

A Varsovie, le 12 aout 1931. 

(-) I. Mościcki 

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

(-) A. Prystor , 

Le Ministre des Affaires Etrangeres: 
(-) August Zaleski 

523. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 17 lutego 1932 r. 

W sprawie wvmi.any dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Rppubliką 
Austrjacką, dotyczącej Instytutu Pensyjnego Związku austrjackich kolei lokalnych i kolejek, podpisanej 

w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. III konwencji między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Austriacką, dotyczącej Instytutu Pensyjnego Związku austrjackich kolei lokalnych i ko
lejek, podpisanej w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r./ nastąpiła w Wiedniu w dniu 26 stycznia 1932 r. 
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

524. 
KONWENCJA 

między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Austrjacką i Republiką Czesko słowacką dotycząca Kasy 
Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej, podpisana w Wiedniu dnia 

30 października 1928 r. 

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r. - Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 312). 

Przekład. 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, IGNACY MOŚCICKI, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tern wie
dzieć należy, wiadomem czynimy: 

Dnia trzydziestego października tysiąc dzie
więćset dwudziestego ósmego roku podpisana zosta
ła w Wiedniu między Rządem Rzeczypospolitej Pol
skiej, Rządem Republiki Austrjackiej i Rządem Re
publiki Czesko słowackiej konwencja, dotycząca Ka
sy Oszczędności dzieci urzędników i robotników sta
łych Kolei Północnej, o następującem brzmieniu do
słownem~ 

AU NOM DE LA Rf:PUBLIQUE DE POLOGNE, 

NOUS, IGNACY MOŚCICKI, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, 

ił. tous ceux qui ces presentes Lettres verront, 
S a l u t: 

Une Convention concernant la Ca,isse d':E:pargne 
des Enfants d'Employes et d'Ouvriers Permanents 
des Chemins de Fer du Nord ayant ete signee a 
Vienne le trente odobre mil neuf cent vingt huit 
entre le Gouvernement de la Republique de Po
logne, le Gouvernement de la Republique d'Autriche 
et le Gouvcrnement de la Republique T,hecoslo
vaque, Convention dont la teneur suit: 


