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przetworami, produktami surowe mi pochodzenia 
zwierzęcego i przedmiotami, mogącemibyć rozsadni
kami 'zarazy, centralne władze weterynaryjne obu 
Układających się Stron porozumiąsię bezpośrednio. 

XII. Ograniczenia i zakazy istniejące w chwili 
stosowania niniejszego porozumienia i które byłyby 
sprzeczne z niniejszemi postanowieniami będą odwo
łane w dniu wejścia w życie te~o porozumienia. 

Jan Gawroński Dollfuss 

. Adamkiewicz 

de produits, matieres bruŁes d'origine animaleeŁ 
d'objels capabIes d'elre contamines, les aulorites ve
terinainbs centrales des deux Parties Conlraclantes 
se mettront dlfectement d'accord. 

XII. Les restrictions et les prohibitions exi
stant au moment de l'applicatiJOn du pre~ent arrange
ment et qui seraient contraires aux stipulations pre~ 
sentes, seront revoquees a ladate de l'entree en vi~ 
gueur de cel arrangement. 

Jan Gawroński Dollluss -

Adamkiewic% 

Zaznaj::>miwszy się z powyższą konwencją handlową, dołączonemi do niej aneksa'ni A, B, e, O, ' 
E, F, protokółem końcowym, porozum ieniem sanilarno-weterynarYlnem i protokół<!m końcowym do nh:go, 
uznaliśmy i uznajemy tę konwencję oraz wszystkie jej załączniki za słuszne zarówno w całości jak ikazd~ 
z zawartych w nich postanowień; oświddczamy, że są przyjęte, ratyfikowane i polwierdLon~ i, żt: będą nie
zmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 24 grudnia 1934 r. 

(-) 1. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów 

(~) L. Kozłowski 

Minister Spraw Za~ranicznych 

(-l Beck 

12. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 grudnia 1934 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej miedzy Polską a Austrją, podpisa
nej w Wiedniu dnia 11 paźdZiernika 1933 r . . 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 33 umowy handlowej międzv Polską 
a Austrją, podpisanej w Wiedniu dn. 11 października 1433 t . wraz z aneksami A. B, C, D, E, F, proto
kółem końcowym . porozumieniem sanitarn0-weterynaryjnem i dołącLOnym doń prot ,kółem końcowym, na
stąpiła w Warszawie w dniu 31 grudnia 1934 r. wymiana dokumentów ratyhkacyjnych powyzszej umowy. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck ' 


