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Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją,
i uznajemy za słus zną zarówno w całości jaJe i każde z postanowień w niejzawartychj
Qś.władczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i pot:wierdzona i przyrzekamy, że będzie niezm.iennie
zachowywana.
NA DOWóD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy,
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.
'Sf./, Warszawie, dnia 10 listopada 1931 r.
f-) l. Mościcki
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów
f -) A. Prysior

Apres avoi,r vu et examine laclite Convention,
Nous l'avons approuvee et approuvons en toutes et
chacune des dispositions qui y sont conŁenuesj declarons qu' elle est acceptee, ratifiee et confirmee et
promettons qu' elle sera inviolablement observee.

uznaliśmy ją

Minister

Nr. 53.

EN FOl DE QUOI, Nous avons donne les Pre ..
sentes, revetues du Sceau de la Republ:ique.
A Varsovie, Je 10 novembre 1931.

(-) l.

Mościcki

Par le President de la Republique
Le President du Conseil des Ministres
(- ) A. Prysłor

~pra w

Le Minislre des Affaires Etrangeres
(.."..--) August Zaleski

Zagranicznych
(- ) August Zaleski

525.
OśWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 29 lutego 1932 r.

w sprawie złożenia przez Polskę, Austrję i Czechosłowację dokumentów ratyfikacyjnych konwencji,
dotyczącej Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej, podpisanej
wraz z załącznikiem w Wiedniu dnia 30 października 1928 r.
Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu § 9 konwencji między Rzecząpospolitą
Polską, Republiką Austrjacką i Republiką Czeskosłowacką, dotyczącej Kasy Oszczędności dzieci urzędników
i robotników stałych Kolei Północnej, podpisanej wraz z załącznikiem w Wiedniu dnia 30 października
1928 r., został złożony Rządowi Austrjackiemu w dniu 26 stycznia 1932 r. w imieniu Rzeczypospolitej Pol·
skiej dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.
Równocześnie podaje się do wiadomości, że
1) Dokument ratyfikacyjny tej konwencji został złożony Rządowi Austrjackiemu w imieniu Re·
publiki Czeskosłowackiej w dniu 7 kwietnia 1930 r.
2) Konwencja ta została ratyfikowana przez Prezydenta Republiki Austrjackiej dnia 23 maja
1931 r., poczem nastąpiło złożenie odnośnego dokumentu ratyfikacyjnego w archiwach Rządu Austrjackiego.
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

526.
d~datkowa

między

KONWENCJA
Polską a Niemcami dotycząca wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi
i resztą Niemiec, podpisana w Berlinie dn. 15 lipca 1922 r.
Przekład.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

AU NOM DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, .

MY, IGNACY MOśCICKI,
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

:wszem wobec i

każdemu

dzieć nal,eży,

zosobna, komu o tem wie·
wiadomem czynimy:

W dniu piętnastym lipca tysiąc dziewięćset
dwudziestego drugiego roku podpisana została
w Berlinie między Rządem Rzeczypospolitej Polski,ej a Rz.ądem Rzeszy Ni,emieaki,ej konwencja do..
datkowa wraz z protokółem końcowym do kon·
wencji z dnia 21 kwietnia 1921 r ., dotyczącej wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec. Powyższa konwencja dodatkowa i pro ..
tokół końcowy brzmią dosłownie jak następuje:

NOUS, IGNACY

MOŚCICKI,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,

a tons

,

ceux qui ces presentes Lettres verront,
~alut:

Une convention additionnellecl la Convention
du 21 avril 1921, concernant la liberie du transit
cntre la Prusse Orientale et le reste de l'Allemagne
aya:nt He signee alv ec un Protocole Final-entre le GQUvernement de la Republique de Pologne et le Gouvernement du Reich Allemand ił Berlin le quinze
juillet mil neuf cent vingt deux, Convention Addi·
tionnelleet Protocole Final dont la teneur suit:

