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dzy Polską a Szwajcarią w lnrmie wymiany not 
z dnia 28 października 1936 r., dotyczących 
wzajemnego udzielenia kontyngentów na tka
niny wełniane i plecionki do kapeluszy, oraz 
że wymiana dokumentów ratyfikacyjnych po
wyższego porozumienia, w wykonaniu jego pun
ktu 3, dokonana została w Bernie dnia 6 paź
dziernika 1937 r. 

Tekst wspomnianego po.rozumienia wraz 
z przekładem na język Po.lski QPublikowany 
został jako. załącznik do rozporządzenia Pre
zyde'nta Rzeczypo,sPo.litej z dnia 15 grudnia 
1936 r. w sprawie tymczasowego wpro.'wadzenia 
w życie postanowień tegoż porozumienia (Dz. 
U. R P. Nr 91, poz. 633). 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

567 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 25 paździ~rnika 1937 r. 

w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Polską a Szwaj
carią, do,tyczącego likwidacji sum wpłaconych do odnośnych instytucji kompensacyjnych na 
rzecz wierzycieli polskich i szwajcarskich, podpisanego w Warszawie dnia 19 listopada 1936 r. 

Podaje się ninieiszym do wiad.omo.ści, że 
zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 1937 r. 
[Dz. U. R P. Nr 46, poz. 349) nastąpiła w dniu 
7 sierpnia 1937 r. ratyfikacja układu między 
Polską a Szwajcarią, dotyczącego likwidacji 
sum wpłaconych do odnośnych instytucji kom
pensacyjnych na rzecz wierzycieli Po.lskich 
i szwajcarskich, podpisaneg,o w Warszawie 
dnia 19 listopada 1936 r., oraz że wymiana do
kumentów ratyfikacyjnych powyższego układu, 

w wykonaniu jego art. 9, dokonana została w 
Bernie dnia 6 października 1937 r. 

Tekst wspomnianego układu wraz z prze
kładem na język polski .opublikowany został 
jako załącznik do fOizporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 4 grudnia 1936 r. w 
sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie 
postanowień tegoż układu (Dz. U. R P. Nr 90, 
poz. 624). 

Minister Spraw Za~ranicznych: Beck' 

&68 
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW, ZAGRANICZNYCH 

z ania 4 paidziemilia 1937 r. 

o sprostowaniu błędów w przekładzie polskim konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie 
pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokołu z tej samej daty 

dotyczącego . przypadku bezpaństwowości. 

Na podstawie art. 5 pkt 3 dekretu Prezyden
ta Rzecz)'lpospolite:j. z dnia 6 września 1935 r. 
o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczy.pospol~
{ej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423) 
prostuje się następujące .błędy w przekła
dzie p.olskim konwencji w sprawie pewnych 
zagadnień dotyczących koliz:ji ustawo obywa
telstwie oraz protokołu dotyczącego przypad
ku bezp.aństwowoścli, podpisanych w Hadze 

dnia 12 kwietnia 1930 ,r. (Dz .. U. RP. z 1937 ,r. 
Nr 47, poz. 361): 

w tytule rozdziału II konwencji i we wszy
stkich trzech ustępach art. 7 zamiast "na opu
szczenie kraju rodzinnego" - powinno być "na 
ekspatriację" . 

Minister Spt"aw Zagranicznych: Beck 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 94049 
Cena 25 gr 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie [32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwo
we oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie [24 zł rocznie). Do prenumeraty zagran.icz
nej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł roczni,e) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać naLeży z góry 

przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku . 

. ZamÓwienia na prenumeratę jak również na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wp\łaceniu naleŻDojci. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzęd:6w poczto
wych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych ni.-

właściwie nie uwzględnia się. 

Wszelkie wplaty Da Dz. U. R. P. Wo.OaiĆ naleiy za po'recllli~twelD P.K.O. Da kOo.to czekowe ,Dz. Usta" 30-130. 




