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Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną, zarówno 
. w całości jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfiko
wana i potwierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 29 marca 1937 r. 

(-) 1. Mościcki 

Preze~ Rady Ministrów 
(-) Sławoj Składkowski 

Minis~er Spraw Zagranicznych 
(-l Becił 

502 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 września 1937 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ekstradycji i pomocy prawnej 
w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węl1ier, podpisanej w Bu

dapeszCie dnia 24 kwietnia 1936 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu art. 25 konwencji o ekstradycji 
i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem · Węgier, ' 
podpisanej w Budapeszcie . dnia 24 kwietnia 1936 r., wymiana dokumentów ratyfikacyjnych po
wyższej konwencji nastąpiła w Warszawie dnia 14 czerwca 1937 r. 

Minister Spra1w Zagranicznych: Beck 

503 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

IZ tdni,a 7 w.rze,śnia 1937 11". 

o ograniczeniu pobytu i swobody ruchu cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypos
politej. 

Na podlstaw1e ad. 12 ust. 1 li ust. 2 pkt b) 
li c) rozpoil"ządzemCll !Prezydenta RzeclZypospoli
tej 'z dnia 13 sierpnia 1926 11". o cud!zoziemcadl 
(Dz. U. R. P. NT 83, poz. 465) zarządza się co 
1D.1aJStępuj1e: 

§ 1. Na ohsIzara1ch 'Obj,ętych ćwiczeniami 
wojsk'owymi wpro'W'.adz.a ,się dla cudz-oziemców 
ogxaniJczenia pobytu czasoW'e'go i swobody 
ruchu. 

§ 2. (1) Ogralllkz,enia pohytu i swobody 
mchu . dotyczą tych cudzoziemców, którym <10-
t'ęc~ono nakazy opuszczeni,a obs:z,aru. 

(2) W :naika:z,ie ,określa się ohs'zar, na któ
rym jelSt za.ol'on-io:ny pobyt, termin opus~czenia 
ohs1za:ru oraz czas t,rwani,a 'z,aka1Z,u pobytu. 

§ 3. (1) Nakaz opus<z,czerua ohslZaII'U wyda
je na wnioselk władz wojs:k'owych,z,arządzaią
cych ćwiczeni,a lub kierujących nimi, powiato
wa władza a-clominilSt'!'a!c'ji ogó:l:nel, właściwa ze 
względu na miejsce pobytu cudzoziemca. 

(2) Wład'Z:a wojsk,owa, występuj'Bica z wnio
skiem o wydanie naikazu, wskazuje obs zlar , na 

którym ma obowiązywać :Zaika'zpdbytu, termin 
OPUS'z,c'z,enia -obsiZar,u oraz <:zas tcw8lIlJia zakazu. 

§ 4. Cudz,oziemcy, którzy wbrew 'zakazo
wi pobytu przebywają naobs1zM'z,e,objętym za
ka'zem, po,dlegaią - ni,ez:ależnrie ,od odpowie
dz:j"dności karnej, ,olkreślonej w 81rt. 17 r.oz,po
rz:ądz.enia P,re'zydenta Rzeczypospolitej z dnia 
13 sierpnia 1926 r. o cu-dZlOziemcach (Dz. U. R. 
P. Nr 83, poz. 465) - przymulS,o.wemu us,unię
ciu na ich k'os'zł poza ,gr'aojce ohsz.aru, obj,ęt.ego 
zakaz·em. 

§ 5. .Wyilwname ~ozporrzącLz.enia niniejsze
g'Q porucza się Mim,str,om: Spr,aw :Wewnętrz
nych i Spraw Wojskowych. 

§ 6. R,oziporządzenie niniejs'ze wchodzi w 
życie siódmego <Lrria po dniu ·c~łolS!z.eni,a i ,obo
wiązuj,e do dnia 31 grudnia 1940 11". 

Prezes Rady Ministrów i Ministe:r Spraw We
''I':n.ętrznyc:h: Sławoj Składkowski 

Mini,ster Spraw "Wojskowych: Kasprzycki 




