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Zaznajomiwszy się z powyższą um:>wą i dołączonym do niej protokołem dodatkowym, 
uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w, całości jak i każ::łe z zawartych w nich po stano" 
wieńj oświadczamy, te są przyjęte, ratyfikowane i potwierdz.one i przyrzekamy, że będą niezmien 
nie zachowywane. 

Na dowódczego wydaliśmy Akt niniejszy, o;J:ltrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 27 kwietnia 1935 r. 
(-) l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: 
(-J W. Sławek 

Minister Spraw Zal!ranicznych: 
(-l Beck 

139 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE ' 

z dnia 15 marca 1937 r. 

W' sprawie wymiany dokument6w ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską 
• Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych. oQdpisaoej wraz z pro

tokołem doda,tkowym w Pradze dnia 25 styc2.nia 1934 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu art. 28 umowy między Rzeczą
p'ospO'litą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpi
sanej wraz z protokO'łem dodatkowym w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r. wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych powyższej umowy nastąpiła w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r. 

MiniIster Spraw Zal!ranicznych: Beck 

140 
U M O W A 

mtędzy Rzecz,pospolit, Polskę • Republiką Czesko_łowack, w sprawie wzalemnego wy
kODywam. tytułów egzekucyjnych oraz wzajemności w sprawach upadłościowych, podpisana 

w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. , 
(RatyfikO'wana zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 1935 r. - Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 144) • . 

W IMIENIU .RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 
M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec i każdemu z osO'bna, komu o tym wiedzieć należy, wiadO'mym czynimy: 

W dniu dziesiątym lutego łysiąc dziewięćset trzydziestego czwarteJ;!o roku PO'dpisana zo
słała w Pradze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej 
umO'wa w sprawie wzajemnego wykonywania tytułów egzekucyjnych O'raz wzajemnO'ści w spra
wach upadłościowych wraz z protokołem dodatkowym Q oastępującym brzmieniu dO'słownym: 

T_t umowy zawiera u.ł,cznl.k II do llinielueJlO numeru (m. 9). 

, Zaznajomiwszy się z powyższą umową i protO'kO'łem dodatkO'wym uznali§my je ,f uznajemy 
za słuszne zarówno w całO'ści, jak i każde z zawartych w nich postanowieńj oświadczamy, że Ił' 
przyjęte, ratyfikO'wane i potwierdzone i, że będą nie zmiennie zachowywane. 

Na dO'wód czegO' wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 26 czerwca 1935 r. 
(-) l. M oścldl 

Prezes Rady Ministrów: 
(-) W. Sławek 

Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) BK" 




