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w ust. (4) wyrazy: "ust. (4) i (5)" zastępuje się 
wyrazami: "ust. (2), (5) i (6)"; 

15) w § 39: 

w ust. (1) litera a) otrzymuje brzmienie nastę
pujące: "a) prawo przejazdu I klasy przysługuje funk
cjonarjuszom państwowym, pobierającym uposaże
nie według grupy I - VI, oficerom w stopniu mar
s'z,ałka, generała, admirała, wiceadmirała, kontradmi
rała, pułk'ownika, komandora, podpułkownika, ko
mandora-porucznika, majora i komandora-podpo
I'ucznika, atibaches woj,skowym ambasa,d, attaches 
wojiskowym posel!s,tw i m1stępcOIln attaches wojsko
wych ambasad, sędziom i prokuratorom.. pobieraią
cym uposażenie według grupy I - III, oficerom Poli
cji Państwowej i Straży Granicznej, pobier,ającyt)l 
uposażenie według grupy I-IV, ponadto bez wzglę
du na grupę uposażeniia kierownikom urzędów po
dległych Ministerstwu Spraw Zagranicznych, r,ad
com ambasad i poselstw, radcom handlowym, radcom 
emigracyjnym, radcom Biura Komisarza Generalne
go Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, konsulom, 
pierwszym sekretarzom ambasad oraz osobom towa
rzyszącym służbowo przy przejazdach s,zefów władz 
naczelnych i przedstawicieli państw obcych i misyj 
za~ranicmych.·· ; 

w ust. (5) w lit. a) cyfrę ,,6" zastępuje się cyfrą 
.. 7"; 

16) w § 41: 

w ust. (1) po wyrazie: "żołnierze" wstawia się 
wyrazy: "zawodowi oraz oficerowie rezerwy po
wołani do służby czynnej celem przemianowania na 
zawodowy;ch.·· ; 

po ust. (1) wstawia się jako nowy ustęp (2) 
przepis następujący: 

,,(2) Zołnierze pełniący obowiązkową służbę 
czynną oraz nadterminowi, wyjeżdżający zagranicę 
służJbowo, otrzymują do użytku na czas trwania po
dróży ubranie cywilne w naturze, które pozostaje 
własnością Skarbu Państwa"; 

dotychczasowy ustęp (2) staje się ustępem (3), 
a ponadto w us:Łępie tym wyraz "ten" zas.tęjpuje się 
wyrazem "ust. (1)". 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejsz,ego po
rucza się Prezesow~ Ra,dy Mini:sibrów, Minis,trowi 
Skarbu oraz właściwym ministrom. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Pl'eZles Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

394. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 20 czerwca 1936 r. 

W sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, bądź przystąpienia niżej wymienionych państw do 
Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych. 

Podaje się niniejszem ,do wiadomości,zgodnie z komunikatami Rządu Szwajcarskiego, że: 

I. 

a) w wykonaniu postanowień art. 28 Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ochrony utworów li
terackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 r., a przejrzanej w Berlinie dnia 
13 listopada 1908 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 3, poz. 16), zostały złożone Rządowi Szwajcarskiemu 
w imieniu Rządów niżej wymien.ionych państw i terytorjów dokumenty raty~ikacyjne powyższej Konwen
cji, przyczem Konwencja ta weszła w życie w stosunku do tych krajów w dniach następujących: 

Niemcy 
Belgja 
Hiszpanja wraz z kolonjami 
Francja 

z zas'trzeżeniem utrzymania w mocy art. 4 kon
wencji berneńskiej z 1886 r. o dziełach sztuki 
stosowanej 

Haiti 
Japońja 

z zastrzeżeniem utrzymania w mocy: 
1) art. 5 konwencji berneńskiej z 1886 r., uzu

. pełniOnego przez akt dodatkowy paryski 
z 1896 r., o wyłączności prawa przekładu, 

dnia 9 września 1910 r. 
dnia 9 września 1910 r. 
dnia 9 września 1910 r. 
dnia 9 września 1910 r. 

dnia 9 września 1910 r. 
dnia 9 września 1910 r. 
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2) art. 9 al. 3 ,konwencji berneńskiej z 1886 r. 
Q publicznem wykonywaniu utworów mu
zycznych 

Liberja dnia 9 września 1910 r. 
(Republika Ub.erja wystąpiła ze Związku z dniem 
22.II. 1930 r.) 

Luksemburg dnia 9 września 1910 r. 

MonakO' dnia 9 września 1910 r. 

NO'rwegja dnia 9 września 1910 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy: 
1) art. 4 konwencji berneńskiej z 1886 r. Q dzie

łach architektury, 
2) art. 7 konwencji berneńskiej z 1886 r. o arty

kułach w dziennikach i przeglądach, 
3) art. 14 konwencji berneńskiej z 1886 r. o dzia-

łaniu wstecz. 
Norwegja zrzekła się powyższych zastrzeżeń 
w stosunku do wszystkich państw związkowych 
dnia 12 grudnia 1931 r. 

Szwajcarja dnia 9 września 1910 r. 

Tunetanja dnia 9 września 1910 r. 
. z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 4 kon-

wencji berneńs·kiej z 1886r. o dziełach sztuki 
stosowanej 

Danja z wyspami Feroe dnia 1 lipca 1912 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 7 kon-
wencji berneńskiej z 1886 r., uzupełnionego przez 
akt dodatkowy paryski z 18% r., Q artykułach 
w dziennikach i przeglądach 

W. Brytanja zkolonjami i posia;dłościami nieautono- dnia 1 lipca 1912 r. 
micznemi 

z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 14 kon
wencji berneńskiej z 1886 r. i Nr. 4 protokółu 
zamknięcia tejże, uzupełnionego przez akt do
datkowy paryski z 18% r., o działa;niu wstecz 

Włochy dnia 23 grudnia 1914 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy: 
1) art. 5 konwencji berneńskiej z 1886 r., uzu

pełnionym przez akt dodatkowy paryski 
z 1896 r., o wyłączności prawa przekładu, 

2) art. 9, al. 2 ;konwencji berneńskiej z 1886 r. 
o prawie przedstawiania odnośnie do prze
kładów dzieł dramatycznych i dramatyczno
muzycznych 

Szwecja dnia 1 stycznia 1920 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 7 kon-
wencji berneńskiej z 1886 r. o artykułach 
w dziennika'ch i przeglądach 

877 

b) w wykonaniu postanowień art. 25 powyższej konwencji zostały zgłoszone Rządowi Szwajcarskie
mu w imieniu Rządów niżej wymienionych państw i terytorytorjów przystąpienia do tej konwencji, 

przyczem weszła ona w życie w stosunku dę tych krajów w dniach następujących: 
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Australja (jako część składowa Imperjum Brytyj-
skiego dnia 1 lipca 1912 r.) 

z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 14 kon
wencji berneńskiej z 1886 r. i Nr. 4 prot6kółu 
zamknięcia tejże, uzupełnionego przez akt do
datkowy paryski z 1896 r., o działaniu wstecz 

Austria 

Brazylia 

Bułgaria: 

Kanada (jako część składowa Imperjum Brytyjskie
go dnia 1 stycznia 1924 r.) 

W. M. Gdańsk 

Estonja 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy: 
1) art. 5 konwencji berneńskiej z 1886 r., uzu

pełnionego przez akt dodatkowy paryski 
z 1896 r.; o wyłączności prawa przekładu, 

2) art. 9, al. 2 konwencji berneńskiej z 1886 r. 
o prawie przedstawiania odnośnie dO' przekła
dów dzieł drama"tycznych i dramatyczno-mu
zycznych 

dnia 14 kwietnia 1928 r. 

dnia 1 pddziernika 1920 r. 

dnia 9 lutego 1922 r. 

dnia 5 grudnia 1921 r. 

,dnia 10 kwietnia 1928 r. 

dnia 24 czerwca 1922 r. 

dnia 9 czerwca 1927 r. 

Finlandja dcia 1 kwietnia 1928 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 7 kon-
wencji berneńskiej z 1886 r., uzupeł,nionego przez 
akt dodatkowy paryski z 1896 r., o artykułach 
w dziennikach i przeglądach 

Grecja dnia 9 listopada 1920 r. 
za zas'trzeżeniem utrzymania w mocy: 

1) art. 5 konwencji berneńskiej z 1886 r. o wy
łączności prawa przekładu, 

2) art. 7 konwencji berneńskiej z 1886 t. Q arty
kułach w dziennikach i przeglądach, 

3) art. 9 konwencji berneńskiej z 1886 r. o pra
wie przedstawiania i wykonywania 

Węgry . dnia 14 lutego 1922 r. 

Indje Brytyjskie (jako część składowa Imperium dnia 1 kwietnia 1928 r. 
Brytyjskiego dnia 30 października 1912 r.) 

z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 14 kon
wencji berneńskiej z 1886 r. i Nr. 4 protokółu 
zamknięcia tejże, uzupełnionego przez akt do
datkowy paryski z 1896 r., o działaniu wstecz 

W. Państwo Irlandji dnia 5 października 1927 r. 
z zastrzeż·eniem utrzymania w mocy art. 5 kon-
wencji berneńskiej z 1886 r., uzupełnionego przez 
akt dodatkowy paryski z 1896 r., o wyłączno,ści 
prawa przekładu 

Marokko (strefa francuska) dnia 16 czerwca 1917 r. 

Nowa Zelandja (jako część składowa Imperjum Bry- dnia 24 kwietnia 1928 r. 
tvis,kiego dnia 1 kwietnia 1914 r.) 

z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 14 kon
wencji berneńskiej z 1886 r. i Nr. 4 protokółu 
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zamknięcia tejże, uz.upełni'onego przez a!kt do
datkowy paryski z 1896 r., o działaniu wstecz 

Holandja dnia 1 listopada 1912 r. 
z zas-trzeżeniem utrzymania w mocy: 
1) art. 5 konwencji berneńskiej z 1886 r., uzu

pełnionego przez a:kt ,dodatkowy paryski 
z 1896 r., o wyłączności prawa przekładu, 

2) art. 7 konwencji berneńskiej z 1886 r., uzu
pełnionego przez akt dodatko'wy paryski 
z 1896 r., o artykułach w dziennikach i prze
glądach, 

3) art. 9, ' al. 2 konwencji berneńskiej z 1886 r. 
o prawie przedstawiania odnośnie do prze
kła:du dzieł dramatycznych i dramatyczno
muzycznych 

Indje Holenderskie, Surinam, Curacyao dnia 1 kwietnia 1913 r. 
(zastrzeżenia identyczne jak. przy Hola,ndji) 

Portugalja z kolonjami dnia 29 marca 1911 r. 

Rumun j a dnia 1 s tycznia 1927 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 7 kon-
wencji berneńskiej z 1886 r. o artykułach 
w dziennikach i przeglądach 

Syrja i Uban dnia 1 sierpnia 1924 r. 

Czechosłowacja: dnia 22 lutego 1921 r. 

Unja Południowo-Afrykańska (jako część składowa dnia 3 październi,ka 1928 r. 
Imperjum Brytyjskiego dnia 1 maja 1920 r.) 

z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 14 kon
wencji berneńskiej z 1886 r. i Nr. 4 protokółu 
zamknięcia tejże, uzupełnionego przez a'kt do
datkowy paryski z 1896 r., o działaniu wstecz 

Palestyna 
Południowo-Zachodnia Afryka 

(zastrzeżenia identyczne jak przy Unji Połu
dniowo-Afrykańskiej) 

dnia 21 marca 1924 r. 
dnia 28 października 1931r. 

Liechtenstein dnia 30 lipca 1931 r. 

Syjam dnia 17 lipca 1931 r. 
z zas'łrzeżeniem utrzymania W' mocy: 
1) art. 4 konwencji berneńskiej z 1886 r. o dzie

łach s'ztuki stosowanej, 
2) art. 2, al. 2 konwencji berneńs'kiej z 1886 r. ' 

o warunkach i formalnościach przepisanych 
przez ustawodawstwo kraju pochodzenia 
dzieła, 

3) art. 5 konwencji berneńskiej z 1886 r., uzu
pełnionego przez akt dodatkowy paryski 
z 18% r., o wyłączności prawa przekładu, 

4) art. 7 konwencji berneńskiej z 1886 r., uzu
pełnionego przez akt dodatkowy paryski 
z 1896 r., o artykułach w dziennikach i prze-
glądach, . 

5) art. 9 konwencji berneńskiej z 1886 r. i Nr. 2 
protokółu zamknięcia tejże, o prawie przed
stawiania i wykonywania, 

879 
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6) art. 14 konwencji berneńskiej z 1886 r. 
i Nr. 4 protokółu zamknięcia tejże, uzupełnio
nego przez akt dodatkowy paryski z 1896 r" 
o działaniu wstecz 

Jugosławja dnia 17 czerw<:a 1930 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 5 kon-
wencji berneńskiej z 1886 r., uzupełnionego przez 
akt dodatkowy paryski z 1896 r., o wyłączności 
prawa przekładu, odnośnie do przekładu w ję-
zykach jugosłowiańskich 

Kolonje francuskie dnia 26 maja 1930 r. 
(zastrzeżenie identyczne jak przy Francji). 

II. 

Nr. 54. 

a}' w wykonaniu postanowień p. 5 prO'tokółu dodatkowego do przejrzanej konwencji berneńskiej 
z dnia' 13 lisŁopa.,da 1908 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 3, poz. 16) zosŁały złożone Rządowi Szwajcar
skiemu, w imieniu Rządów niżej wymienion~h państw i terytorjów, dokumenty ratyfikacyjne powyżs'zego 
protokółu, przyczem wszedł on w życie w stosunku do tych krajów w dniach następujących: 

Danja dnia 20 kwietnia 1915 r. 

Hiszpanja dnia 20 kwietnia 1915 r. 

W. Brytanja dnia 20 kwietnia 1915 r. 

Japonja dnia 20 kwietnia 1915 r. 

Luksem'hurg dnia 20 kwietnia 1915 r. 

MonakO' dnia 20 kwietnia 1915 r .. 

Holandja dnia 20 kwietnia 1915 r. 

Szwajcarja dnia 20 kwietnia 1915 r. 

Niemcy dnia 17 października 1919 r. 

Belgja dnia 4 listopada 1921 r. 

Francja dnia 2 lutego 1916 r. 

Liberja dnia 9 września 1921 r. 

Norweg ja: dnia 28 lutego 1920 r. 

Szwecja dnia 1 stycznia 1920 r. 

Tunetanja dnia 23 kwietnia 1920 r. 

Włochy dnia 20 lutego 1930 r. 

hl zostały zgłoszone Rządowi Szwajcarskiemu w imieniu Rządów niżej wymienionych państw i te
rytorjów przystąpienia do powyższego protokółu, przyczern wszedł on w życie do tych krajów w dniach 
następujących: 

A:usłrja 

Brazylja 

Bułgarja 

Kanada 

W~ M. Gdańsk 

Estonja 

Finlandja 

.. 

dnia 1 października 1920 r. 

dnia 9 lutego 1922 r. 

dnia 5 grudnia 1921 r. 

dnia 1 stycznia .1924 r. 

dnia 24 cz.erwca 1922 r. 

dnia 9 czerwca 1927 r. 

dnia 1 kwietnia 1928 r. 
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Grecja 

Węgry 

W. Państwo Irlandji 

Marokko (strefa francuska) 

Palestyna 

Rumunja 

Syjam 

Syrja i Liban 

Czechoslowac j a 

Unja Południowo-Afrykańska 

Południowo-Zachodnia Afryka 

Jugosławja 
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dnia 10 marca 1924 r. 

dnia 14 lutego 1922 r. 

dnia 5 października 1927 T. 

dnia 12 maja 1920 r. 

dnia 21 marca 1924 r_ 

dnia l stycznia 1927 r. 

.dnia 17 lipca 1931 r. 

dnia 1 sierpnia 1924 r. 

dnia 22 lutego· 1921 r. 

dnia l maja 1920 r. 

dnia 28 października 1931 T. 

dnia 17 czerwca 1930 r. 

III. 

881 

a) w wykonaniu postanowień art. 28 konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycz
nych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. 
z 1935 r. Nr. 84, poz. 515), zostały złożone Rządowi Szwajcarskiemu w imieniu Rządów niżej wymienio
nych państw i terytorjów dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji, przyczem weszła ona w życie 
w sto'sunku do tych krajów w dniach następujących: 

Bułgarja dnia 1 s,ierpnia 1931 r. 

Kanada dnia 1 sierpnia 1931 r. 

W. M. Gdańsk dnia 1 sierpnia 1931 r. 

Finlandja dnia l sierpnia 1931 r. 

W. Brytanja i Irlandja Północna dn.ia 1 sierpnia 1931 r. 

Węgry dnia 1 sierpnia 1931 r. 

Indje Brytyjskie dnia l sierpnia 1931 r. 

Włochy dnia 1 sierpnia 193.1 r. 

Japonja dnia l sierpnia 1931 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy aTt. 5 kon-
wencji berneńskiej z 1886 r., uzupełnionego przez 
akt dodatkowy paryski z 1896 r., o wyłączności 
prawa przekładu 

Norweg ja dnia 1 sierpnia 1931 r. 

Holandja dnia 1 sierpnia 1931 r. 

Szwecja dnia 1 sierpnia 1931 r. 

Szwajcarja dnia 1 sierpnia 1931 r. 

b) w wykonaniu postanowień art. 25 powyższej konwen<:ji zostały zgłoszone Rządowi Szwajcarskie.
mu w imieniu Rządów niżej wymienionych państw iterytorjów przystąpienia do tej konwencji, prz~zem 
weszła ona w tycie w stosunku do tych krajów w dniach następujących: 

Niemcy 

Australia 

Belgja 

Brazylja 

dnia 21 października 1933 r. 

dnia 18 stycznia 1934 r. 

dnia 7 października 1934 r. 

dnia 1 czerwca. 1933 r. 
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Danja dnia 16 września 1933 r. 

Hiszpanja dnia 23 kwietnia 19,33 r. 

Francja dnia 22 grudnia 1933 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 4 kon-
wencji berneńskiej z 1886 r. o dziełach sztuki 
stO'sowanej 

Grecja dnia 25 lutego 1932 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy: 
1) art. 5 kO'nwencjiberneńskiej z 1886 r. o wy

łączności prawa przekładu, 
2) art. 9 ;konwencji berneńskiej z 1886 r. O' pra

wie przedstawiania i wykonywania 

Wolne Państwo Irlandji dnia 11 czerwca 1935 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 5 kon-
wencji berneńskiej z 1886 r., uzupelnrione,go przez 
,akt dodatkowy paryski z 1896 r., o wyłączności 
prawa przekładu 

Liechtenstein dnia 30 sierpnia 1931 r. 

Luksemburg dnia 4 lutego 1932 r. 

Marokko (strefa francuska) dnia 25 listopada 1934 r. 

Mona'ko dnia 9 czerwca 1933 r. 

Syrja i Liban dnia 24 grudnia 1933r. 

Tunetanja dnia 22 grudnia 1933r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 4 kon-
wencji berneńskiej z 1886 r. O dziełach sztąki 
stosowanej 

Unja Południowo-Afrykańska dnia 27 maja 1935 r. 
(bez Południowo-Zachodniej Afryki) 

Miasto Watykan dnia 12 września 1935 r. 

Jugosławja dnia 1 sierpnia 1931 r. 
z zastrzeżeniem utrzymania w mocy art. 5 kon-
wencji berneńskiej z 1886 r., uzupełnionego przez 
akt dodatkowy paryski z 1896 r., o wyłączności 
prawa przekładu. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 

Cena 40 gr 
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Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu terytorjalnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwar
tału, półrocza lub roku. 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje spowodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych 

niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie 
uwzlZłędnia się. 

~szelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosić należy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw 30-130. 


