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habilitacyjnego w państwowych szkołach aka- : 
demickic.h (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 290) wpro
wadza .się zmianę następującą: 

Po § 13 zamieszcza się § 13a w brzmieniu: 
,,§ 13a. W wypa;dkach, w kt'óry1ch temat pracy 
ha~bi1itacYljlnei .s:tanowi · tajemnicę państwową, P.o
stępowanie habilitacy,jne odbywa ,się ze zmiana
mi Wlprowadzonyl1ll1i reg.U1laminem wydanym 
prze'z Ministra Wyznań ReHgijny<:h i Oświece
nia PubHcznego. Przy ustalaniu, 'co stanowi ta
jemnicę państwową, naJ!eży stosować odpowied-

nio art. 9 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rze
cZYP'Jsp"Jlilej z dnia 24 października 1934 r. 
o nie h tórych przestępstwadh przeciwko bezpie
c.zeITstwu Państwa (Dz. U. R. P. Nr 94, 
poz. 851)". . 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 'W 
żylcie z dniem ogłoszenia. 

Mirnster Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Pcblicznego: W. święfoslawski 

469 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 lipca 1939 r. 

w spr,awie złQŻeni;a pl'zez Rumunię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej 
z doi.a 20 kwietni. 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy. 

Podaj'e się niniejszym do wiadomości, na 
podstawie komunikatu Selkretarza Generalne
go Ligi Narodów, że .zgodnie z postanowieniami 
art. 20 konwencji międzynarodowej o zwalcza
niu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz 
z p,rołokołem w Genewie dJruia 20 kwietnia 
1929 r. (Dz. U. R. P. Z 1934 r. Nr 102, poz. 919), 

został złożony Sekretarzowi Generalnemu li
gi Narodów dnia 7 marca 1939 r. w imieniu 
Rządu Rumuńskiego dokument ratyfikacyjny 
powyŻlSzej konwencji: 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

470 
OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 10 lipca 1939 r. 

w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu handlowego oraz pro
tokołu taryfowego mię·~y Polską a Litwą, podpisanych w r~ownie dnia 22 grudnia 1938 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że 
zgodnie z ustawami z dnia S kwietnia 1939 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 218 oraz Nr 36, poz. 
235) nastąpiła w dniu 11 maja 1939 r. ratyfika
cja u:kładlu han,dlowego oraz protokołu taryfo
wego między Polską a Litwą, podpisanych 
w Kownie dnia 22 grudnia 1938 r" oraz że 
zgodnie z art,yikułem 8 i [punktem 2 powyiszy,ch: 
układu i protokołu wymiana ookumentów raty-. l 

fikacvinych nastąpiła w Warszawie dnia 1 lip
ca 1939 r. 

TeiksltywSipomnianych: wkładu i protokoł,u 
wraz z przekładami na język polski ogłoszone 
zostały jako załączniki do rozporządzeń Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1939 r. 
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w ży
cie postanowień tegoż układu ~. protokołu (Dz. 
U. R.. P. Nr 5, poz. 26 i 27) . . 

Minister Spra.w Za.~raniczaych: Beck 

471 
OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 12 lipca 1939 r. 

w sprawie ratyfikacji i wymiany do~ent6w ratyfikacyjnych porozumienia między Polsk" 
a Szwiljcańą z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne, 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że l (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 229), nastąpiła w dniu 
zgodnie z ustawą z dnia 5 kwietnia 1939 r. 11 maja 1939 r. ratyfikacja porozumiewa między 
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Polską a Szwajcarią w fonnie not, wymienio
nych w Warszawie dnia 23 grudnia 1938 r., w 
sprawie zniżek celnych na niektóre produkty 
chemiczne oraz że : wymiana dokumentów raty
fikacyjnych powyższego porozumienia, W wyko
naniu p~ 2 wspomnianego porozumienia, dokQ
nana została w Bernie dnia 7 lipca 1939 r. 

Tekst powyższego porozumienia "wraz z 
przekładem na język polski opublikowany zo
stał jako załącznik do rozporządzeniaPretyden· 
ta Rzeczypospolitej z dnia 23 lutego 1939 r. 
o tymczasowym wprowadzeniu w życie posta
no}Vień tegoż porozumienia (Dz. U. R. R. Nr 17, . 
poz. 101). 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

472 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dn.ia 26 lipca 1939 r. 

w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską 
a Finlandią z dnie 16 lipca 1938 r. O cleniu serów pochodzenia finlandzkiego • 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że 
zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1939 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 18, poz. 110), nastąpiła w dniu 2 czerw
ca 1939 r. ratyfikacja porożumienia między Pol
ską a Finlandią w formie not, wymienionych w 
Warszawie dnia 16 lipca 1938 r. o cleniu serów 
pochodzenia finlandzkiego, oraz że wymiana 
dokumentów ratyfikacyj.nych powyższego po
rozumienia, w wykonaniu p. 3 wspomnianego . 

porozumienia, dokonana została w Helsinkach 
dnia 21 lipca 1939 r. 

Tekst powyższego porozumienia wraz 
z 'przekładem na język polski opublikowany zo
stał jako załącznik do rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1938 r. 
o tymczasowym wprowadzeniu w życie posta~ 
nowień tegoż porozumienia (Dż. U. R. P. Nr 63, 
poz. 482). 

Minister Spraw Zqranicznych: Becił 
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