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sowanie przepisy ustawy rosyjskiej o odszkodowaniu 
za nieszczt;śliwe wypadki na kolejach z r. 1912. 

Rrt. 11. Ustawa mmeJsza wchodzi w żyd~
z dniem ogłoszenia. Z chwilą wejścia jej w , życ:ię 
tracą moc obowiązującą przepisy, sprzeczne z po
stanowieniami niniejszej ustawy. Rrt. 9. Termin zgłaszania pretensyj określa 

si~ na przeciąg czasu 2 lat od dnia ogloszenia ni
niejszej ustawy. Prezydent ~eczypospolitej: S. Wojcleobowskl : 

Rrt. 10. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
si~ Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej, a w od
niesieniu do pracowników kolei - Ministrowi Kolei 
w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Spo· 
łecznej. 

Prezes Rady Ministrów: Al. Skrzyński 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: B. Zh;~mięcki 

Minister Kolei: Cbądzyński 

Minister Przemysłu i Handlu: Osiecki 

-893. 

M.iędzynarodowa Konwencja 
o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana w Genewie dnia 30 września 1921 roku. 

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dni~ 13 lutego 1924 r. -; Dz. U. R._ P. Hl;! 20 poz. 211). 

Przekład. 

W IMIENIU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

MY, 
STf\NISŁł\W WOJCIECHOWSKI, 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

Wszem wobec i każdemu zosobnaj 
komu o tern wiedzieć należy, wia

domem czynimy: 

W dniu trzydziestym września 
tysiąc dziewięćset dwudziestego 
pierwszego roku podpisana została 
w Genewie Międzynarodowa Kon
wencja o zwalczaniu handlu ko
bietami i dziećmi o następującem 
brzmieniu dosłownem: 

Międzynarodowa Konwencja 
o zwalczaniu handlu kobieta

mi i dziećmi. 

Otwarta do podpisu w genewie od 
d. 30 września 1921 do dn. 31 mar

ca 1922 r. 

f\lbanja, Niemcy, f\ustrja, Bel-
91a, Brazylja, Imperjum Brytyjskie 
(wraz z Kanadą, Commonwealth 
Rustralji, Związkiem Południowo
F\frykańskim, Nową-Zelandją i , In
djami), Chili, Chiny, Kolumbja, Co
starka, Kuba, Estonja, Grecja, Wę
gry, Włochy, Japonja, Łotwa, Litwa, 
Norwegja, Holandja, Persja, Poi
ska (z Gdańskiem), Portugalja, Ru
munja, . Siam, Szwecja, Szwajcarja 
I Czechosłowacja. 

J\U NOM DE U\ REPUBLlQUE POLONł1ISE. 

N O U S, S T f\ N I S Ł - f\ W W O J C I E C H O W S K 1, 

PRESJDENT DE LJ\ REPUBLIQUE POLONf\ISE, 

fi tous ceux qui ces presentes Lettresverront, Salut: 

OneConvention Internationale pour la- suppression de ,la traife 
des femmes et des enfants ayant ete signee ci Geneve le trente sep
tembre mil neuf cent vingt et un, Convention dont la teneur suit 

Conventi.on inŁernationale pour 
ła suppression de la Traite des 

femrnes et des enfants. 

Ouverte ci -la signature ci Geneve, du 
30septembre 1921 au 31 mars 1922. 

L' f\lbanie, l' ł\lIemagne, J' f\utri
che, la Belglque, Je Bresil, I'Empire 
Britannique (avec le Canada, le 
CommonweaLth d' F\ustralie, I'Union 
Sud-f\fricalne, la Nouvelle-Zelande 
et I'[nde), le Chili, la Chine, · la 
Colombie, Costa-Rica, Cuba,I'Estho
nie, la Grece, [a Hongrie, l'ltalie, 
le Japon, -la lettonie, la Lithuanie, 
la Norvege, les Pays-Bas, la Perse, 
la Pologne (avec Dantzig), le Por
tugal, la Roumanie, le Siam, la 
Suede, la Suisse et la - TcMco
slovaquie, 

-International Convention 
Forthę Suppressionof the Tręf:

fic in -Worne'n and, Children •. _ 

Opened _ for :signature at . Ge~eva 
from ' septembęr30 th" 1921,. to 

. march,3-1 st, 1922. . 

ł\lbania, Germany, f\ustria, Bel
glum, Brazi[, -: the Britisch Empire 
(with Canada, the Commonwealth 
of f\ustralia, - tlle Union of South 
f\frica, NewZ~aland -and India); 
Chile, China, Columbia, CosŁa Rica, 
Cuba, Esthonia c Greece, Hungary. 
IŁaly, Japan, Latvia, Lithuania, Nor
way, -the Neti1erlands, Persia, Po
land. (with Danzig),Portugal, Rou
mania, Siam; ,Sweden, Switzerland 
and CzechoSlovakja, 
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Pragnąc zapewnić w sposób 
bardziej kompletny zwalczanie 
n'andlu kobietami i dziećmi, wy
mienionego .we wstępie do Porozu
mienia z dnia 18 maja 1904 r.i do 
Konwencji, z dnia 4 maja 1910 r., 
pod nazwą: "Handel białemi"~ 

Po zaznajomieniu się z zalece
niami umieszczonemiwF\kc1e koń
cowym Międzynarodowej Konferen
cji, która zgromadziła się ,w Ge
newie na wezwanie Rady Ligi 1'1 a
rodów w czasie od 30 czerwca do 
5 lipca 1921 r. i -

Postanowiwszy zawrzeć Kon
wencję dodatkową do Porozumie
nia i Konwencyj wyżej wymienio
nych, 

Wyznaczyły w tym celu jako 
swych pełnomocników: 
Prezydent Najwyższej Rady F\lbanji: 

Msg. Fan S. Nol ·i, Posła do 
Parlamentu' Delegata na drugie 
Zgromadzenie Ligi Narodów. 

Prezydent Rzeszy Niemieckiej: 
Jego Ekscelencję Dr. f\dolfa 
M u e l I e r, Posła Nadzwyczajne
go i Ministra Pełnomocnego 
w Bernie. 

Prezydent Republi~i Ę\ustrjackiej: 

Jego Ekscelencję p. f\lberta 
M e n s d o r f - P o u i I I Y - D i e
t r i c h s t e i n, byłego F\mbasado
ra, Delegata na drugie Zgroma
dzenie Ligi Narodów. 

Jego Królewska Moś.ć Król Belgów: 

P. Michel Levie, Ministra Stanu, 
Przewodniczącego Międzynarodo
wej Konferencji w sprawie zwalcza
nia handlu kobietami i dziećmi. 

Prezydent ' Republiki Stanów Zjed
noczonych Brazylji: 

Jego Ekscelencję Dr. Gastao da 
C u n h a, f\mbasaclora w Paryżu, 
Delegata na drugie Zgromadze
nie Ligi Narodów. 

Jego Królewska Mość , Król Zjedno
czonego Królestwa Wielki,ej Bry- ' 
ti;!nji i Irlandji, oraz ,Zamorskich 
Dominjów Brytyjskich, Cesarz Indji: 

Wielce Dostojnego f\rthura Ja
mes B a .1 f o u r,O. M., M. P., 
Lorda Prezydenta Wielce Dostoj
nej Rady Przybocznej Jego Kró
lewskiej Mości, .Delegata na dru
gie Zgromadzenie 'Ligi liarodów. 

Dziennik Ustaw. Poz. 893. 

Desireux d'assurer d'une ma
niere plus complete la repression 

' de ' la traite des femmes et des 
enfants, designee dans les pre
ambules de I' Arrangement du 18 mai 
1904 et de la Convention du 4 mai 
1910 sous le nom de "Traite de's 
Blanches" ; 

F\yant pris connaissance des 
recommandations inscrites Zł /'f\cte 
final de la Conference in,ternationale 
qui s'est reunie a Geneve, sur 
convocation du Consei! de la So
ciete des Nations, du 30 juin au 
au 5 juillet 1921; ~t 

f\yant decide de conclure une 
Convention additionnelle a I'f\rra
gement et Zł 18 Convention ci-dessus 
mentionnes: . 

Ont. designe Zł cet :effet pour 
leurs plenipotentiaires: 
Le President du Conseil Supreme 
de I' F\lbanie: 

Monseigneur Fan S. N o I i, De
pute au ParIement, Delegue a la 
deuxieme f\ssemblee de la So
ciete des Nations. 

Le President dLl Reich f\lIemand: 
Son Excellence le Dr. f\dolf 
M li II e r, Envoye Extraordinai
re et Ministre Plenipotentiaire 
a Berne. 

Le President de la Republique 
d'f\utriche: . 

Son Exellence M. F\lbert M e n s
d o r f f - P o u i Ily - Dietrich
s t e i n, ancien f\mbassadeur, 
Delegue a la deuxieme f\ssem-' 
blee ,de la Societe des Nations. 

Sa Majeste le Roi des Belges: 

M. Michel L e v i e, Ministre 
d'Etat, President de la Confe
rence internationale sur la traite 
des femmes et des enfal1ts. 

Le ~resident de la Republique 
des Etats-Unis du Bresi!: 

Son Excellence le .Dr. Gastao 
da C u n h a, f\mbassadeur a Pa
ris, Delegue a la deuxieme 
f\ssemblee de la Societe des 
Nations. 

Sa tł\ajeste le Roi du Royaume
Uni de Grarlde-Bretagne et d'lrlande 
et des Dominions Britanniques au 
dela des mers, Empereur des 
Indes: 

Le Tres Honorable f\rthur Ja
mes B a I f o u r, p. M., M. P., 
Lord President du Tres Hono
rabIe Consei! prive de Sa Ma
jeste, Delegue a la deuxieme 
f\ssemblee de la Societe des 
liations et 
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Being anxious to secure more 
completely the suppression of the 
Trafic in Women and Children 
aescribed in the preambles to the 
f\greement of May 18, 1904, and . 
to the Convention of May 4, 1910, 
under the name of II White Slave 
Traffic"; 

Having taken note of the Re· 
commendations contained in the 
Final Rct of the International Con· ' 
ference which was summoned· by 
the Council of the League of Na· 
tions and met at Geneva from 
June 30 to July 5, 1921; and 

Having decided to conclude 
a Convention supplementary to the 
f\rrangement and Convention men· 
tioned above: 

Have nominated for this pur· 
pose as their Plenipotentiaries: 
The President of the Supreme Coun· 
ci! of f\lbania: 

l"\onsignor Fan S. N o I i, Mem
ber of Parliament, Delegate to 
the Second f\ssembly of the 
League of Nations. 

The President of the German Reich: 
His Excellency Dr. F\dolf M Li (
I er, Envoy Extraordinary and Mi· 
nister Plenipotentiary in Berne. 

The President of the f\ustrian Re· 
public: 

His ExcelJency M. f\lbert M e n s· 
d o r ff - P o u i I I Y - D i e t r i c h· 
s t e i n, Former f\mbassador, De· 
legate ' to the Second Rssembly 
of the League of Nations. 

His Majesty the King of the Bel
gians: 

M. Michel L e v i e, Minister of 
State, President ot the Interna
tional Conference on Traffk in 
Women and Children. 

The President of the Republit of 
Brazil: 

His Excellency Dr. Gastao da 
C u n h a, F\mbassador in Paris, 
Delegate to the Second F\s
sembly of the League of Na
tions. 

His Majesty the King of the Uni
ted Kingdom of Great Britain and 
Ireland and of the British Domi
nions beyond the seas, Emperor 
of India: 

The Right Honourable f\rthur 
James B a I f o u r, O. M., M,P., 
Lord President of His MajesŁy's 
Most Honourable Privy Council, 
Delegate to the Second Rs
sembly of the League of Na
tions; and 
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Oraz za Dominium Kanadyjskie: 
Wielce Dostojnego Charles Jo· 
seph D o h e r t y, Ministra Spra'· 
wiedliwości i Generalnego Pre' 
kuratora, Delegata na drugie 
Zgromadzenie ligi Narodów. 

Za Commonwealth F\ustralji: 
Kapitana Stanley Melbourne, 
B r u c e, M. C. Członka Izby De
putowanych, Delegata na drugie 
Zgromadzenie ligi Nąrodów. 

la Związek Południowo F\frykański: 
Dostojnego Sir Edgar Harris 
Wal t o n, K C. M. G., Wysokiego 
Komisarza Południowo·F\frykań
skiego Związku w Zjednoczonem 
Królestwie, Delegata na drugie 
Zgromadzenie ligi Narodów. 

Za Dominium Nowej Zelandji: 

Wielce Dostojnego Sir James 
ł\ I I e n, K. C. B., Wysokiego 
Komisarza dla Nowej Zelandji 
w Zjednoczonem Królestwie, De
legata na drugie Zgromadzenie 
Ligi Narodów. 

Za Indje: 
Dostojnego Theo R u s s e I, Posła 
Nadzwyczajnego i Ministra Peł· 
nomocnego Jego Brytyjskiej Mo
ści w Bernie. 

Prezydent Republiki Chilijskiej: 

Jego Ekscelencję P. f\gustin 
E d war d s, Posła Nadzwyczaj
nego i Ministra Pełnomocnego 
w Londynie, Delegata na drugie 
Zgromadżenie Ligi Narodów. 
Jego Ekscelencję P. Manuel R i
va s V i c u n~a, Posła Nadzwy
czajnego i Ministra Pełnomocne
go w Bernie, Delegata na I\on
ferencję Międzynarodową w spra
wie zwalczania handlu kobieta
mi ,i dziećmi i na drugie Zgro
madzenie Ligi Narodów. 

Prezydent Republiki Chińskiej: 

..IJ;!go Ekscelencję P. Ouang 
Yo n g - P a o, Posła Nadzwyczaj
nego i Ministra Pełnomocnego 
w Bernie. 

Prezydent Republiki Kolumbijskiej: 

Jego Ekscelencję P. Dr. Fran
cisco Jose U r r u t i a, Posła 
Nadzwyczajnego i Ministra Peł
nomocnego w Bernie, Delegata 
na drugie Zgromadzenie Ligi 

'Harodów. 

Dziennik Ustaw. Poz. 893. 

Pour le Dominion du Canada: 
Le Tres Honorable Chades Jo
seph, D o h e r t y, Ministre de la 
Justice et Procureur generaJ, 
Deleguea la deuxiame F\ssem
blee de la Societe des Nations. 

Pour le Commonwealth d'F\ustralie: 
Le Capitaine Stanley Melbourne 
B r u c e, M. C., Membre de Ja 
Chambre des Deputes, Delegue 
fi la deuxieme F\ssemblee de 
la Societe des Nations. 

Pour I'union Sud-F\fricaine: 
L'Hono'rable 'Sir Edgar Harris 
Wa Ito n, K. C. M. G., Haut 
Commissaire de I'Union Sud
F\fricaine au Royaume·Uni, De
legue ił la deuxieme f\ssemblee 
de la Societe des Nations. 

Pour le Dominion de Ja Nouvelle
Zelande: 

Le Tres Honorable Sir James 
li II e n, K C. B., Haut Com
missaire pour la Nouvelle - Ze
lanc;le dans le 'Royaume-Uni, 
Del~gue ił la deiJxieme F\ssem
blee de la Societe des Nations. 

Pour l'lnde: 
L'Honorable Theo R u s s e II, 
Envoye Extraordinaire et Mini
stre PJenipotentiaire de Sa Ma
jeste Britimnique a Berne. 

Le President de Ja Republique du 
Chili: 

Son Excellence M. F\ugustin 
E d war d s, Envoye Extraordi
naire et Ministre , Plenipoten' 
tiaire ił Londres, Delegue ił la 
deuxieme assemblee de la 50-
ciete des Nations. 
Son Excellence M. Manuel 
Rivas Vicuna, EnvoyeExtra
ordinaireet Ministre Pleni po
tentiaire ił Berne, D61egue ił Ja 
Conference inŁernationale sur 
la traite des femrnes et des 
enfants et fi la deuxieme F\ssem
blee de la Societe des Nations. 

Le President de la Republique de 
Chine: 

Son Excellence M. Ouang Y o n g
P a o, Envoye ExŁraordinaire et 
Ministre Plenipotentiaire a Berne. 

Le President de la Republique de 
Colombie: 

Son Excellence M. le Dr. Fran
cisco Jose U r r u t i a, Envoye 
Extraordinaire et Ministre Ple
nipotentiaire a Berne, Delegue 
ił la deuxieme ,f\ssemblee de 
la Societe des Nations. 
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For tl1e Dominion of Canada: 
, The Right Honourable Charles 

Joseph D o h e r t y, Mini$ter of 
Justice and f\ttorney·General, 
Delegate to the Second fl.s
sembly of the League of Na
tions. 

For the Commonwealth of F\ustralia: 
Captain Stanley Melbourne 
B r u c e, M. C., Member of the 
House oi Representatives, De
legate to the Second F\ssernbly 
ot the, League of Nations. 

For the Unjon of South fl.frica: , 
The Honourable sir Edgar Har- ' 
ris Wal t o n, KC. M. G., High 
Commissioner fór the Union of 
South F\frica in the United King
dom, Delegate to the Second 
F\ssembly af the League of 
Nations. 

For the Dominion of New Zealand: 

The Honourable Sir James 
f\ II e n, K. C. B., High Com
missioner for New Zealand in 
the United Kingdom, Delegate 
to the Second fl.ssembly ofthe 
League of Nations. 

For India: 
The Honourable Theo R u s se II, . 
Envoy Extraordinary and Mini
ster Plenipotentiary of His 
Britannic Majesty in Berne. 

The President of the Republic of 
Chile: 

His ExcellencyM. F\ugustin 
E d war d s, Envoy Extraordina
ry and Minister Plenipotentiary 
at London, Delegate to .the Se
cond F\ssernbly of the League 
of Nations. 
His Excellency M. Manuel 
R iv a s V i cu na, Envoy Extra-, 
ornary and Minister Plenipoten-· 
tiary in Berne, Delegate to the 
International Conference on 
Traffic in Wornen and Children 
and to the Second F\ssembly 
of the League of Nations. 

The President of the Republic of 
China: 

His Excellency M. Ouang 
Yo n g - P a o Envoy Extraordi
nary and Minister Plenipoten
tiary in Serne. 

The President of the Republic of 
Colombia: 

His Excellency Dr. Francisco 
Jose U r r u t i a, Envoy Extra
ordinary ' and Minister Plenipo
tentiary in Berne, Delegate to 
the Second F\ssembly of the 
League of Nations. 
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Jego Ekscełencj~ P. Dr. f\. J. 
R e s t r e p o, f\dwokata Republi
ki w sprawie arbitrażu Kolum
bijsko-Venezuelskiego, Delegata 
na drugie Zgromadzenie Ligi 
Narodów. 

Prezydent Republiki Costa-Rica: 

Jego Ekscelencję P. Manuel 
Maria de P e r a I t a, Posła Nad
zwyczajnego i "'inistraPelno
mocnego w Paryżu, Delegata 
na drugie Zgromadzenie Ligi 
Narodów. 

. Prezydent Republiki Kuby: 

Jego Ekscelencję P. Guillermo 
de B l a n c k, Posła Nadzwyczaj· 
nego i Ministra Pełnomocnego 
\V Bernie i w Hadze, Delegata 
na drugie Zgromadzenie . Ligi 
Narodów. 

Prezydent Republiki Estońskiej: 

Jego Ekscelencję P. F\ntoine 
P i i p, Ministra Spraw Zagranicz
nych, Delegata na drugie Zgro· 
madzenie Ligi Narodów. 

Jego Królewska Mość Król Hel· 
len ów: 

P. Vassili D e n d r a m i s, Dy· 
rektora Stałego Sel<retarjatu 
Grecki/ego przy Lidze Narodów, 
Delegata na Międzynarodową 
Konferencję w sprawie zwalcza· 
nia handlu kobietami i dziećmi. 

Jego Wysokość NajjaśniejsZa Re· 
gent Węgier: 

P. feliksa Parcher de Ter
je k f a I v a, Charge d'f\ffaires 
w Bernie. 

Jego Królewska Mość Król Włoski: 
Jego Ekscelencję Markiza G. 
l m p e r i a I i D e i P r i n c i p i. 
D i F r a n c a V i·11 a, f\mbasa
dora, Delegata na drugie Zgro· 
madzenie Ligi Narodów. 

Jego Cesarsl<a Mo.Ść Cesarz Ja
poński: 

Jego Ekscelencję P. Barona 
G. H a y a s h i, f\mbasadora 
w Londynie, Delegata na dru
gie !Zgromadzenie Ligi Narodów. 

Prezydent Republiki Łotewskiej: 

P. M. V. S a I n a i s, Podsekre.· 
tarza Stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, Delegata 
na drugie Zgromadzenie Ligi 
Narodów. 

Dziennik Ustaw. Poz. 893. 

San Excellence M. le Dr. f\. J. 
R e s t r e p o, f\vocat de la Re· 
publique pour l'arbitrage co
lombovenezuelien, Delegue ił la 
deuxieme f\ssemblee de la Sa
ciete des Nations. 

Le President de la Republique de 
Costa-Rica: . 

San Excellence M. Manuel Maria 
de P e r a I t a, Envoye Extraodi
naire et Ministre Plenipaten· 
tiaire ił Paris, Delegue a la 
deuxieme f\ssemblee de la 50' 
ciete des Nations. 

Le President de la Republique de 
Cuba: 

San Excellence M. Guillermo 
de B I a n ck, Envoye Extraordi· 
naire et Ministre Plenipotentiai
re a Berne et El La Haye, De· 
lćgue ił la deuxieme F\ssemblee 
de la Societe des Nalions. 

Le President de la \Republique 
Esthonienne: 

Son Excellence M. Rntoine P i i p. 
Ministre des Affaires Etrangeres, 
Dćleg Lle a la deuxieme f\ssem· 
blee de la Societe des Nations. 

Sa Majeste le Roi des Hellenes: 

M. Vassili D e n d r a m i s, Dire
deur au Secretarial hellenique 
permarient aupres de la Socil~te 
des r'lations, Delegue ił la Con
ference internationale sur la 
traite des femmes et des enfants. 

Son f\ltesse 5erenissimc:: re Gou· 
verneur de Hongrie: 

M. Fćlix P a r c h e r de T e r· 
je k f a I v a, Charge d'f\f,taires 
ił Berne. 

. Sa f\'\ajeste le Roi d'ltżllie: 
San · Excellence le Marquis G. 
Imperiali Dei Principi 
D i F r a n c a v i I l a, Ambassa
deur, Dćlegue ił la deuxieme 
F\ssemblee de la Societe des 
Nations. 

Sa Majeste I'Empereur du Japon: 

Son Excellence M. le Baron 
G. H a y a s h i, F\mbassadeur 
aLondres, Delegue a la deuxie· 
me Hssemblee de la Societe 
.des Nations. 

Le President de la Republique de 
Lettonie: • 

M. M. V. S a I n a i s, Sous·Se
'cretaire d'Etat aux F\ffaires 
Etrangeres, Delegue El la deuxie
me F\ssemblee de la Societe 
des l'Iations. 
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. His Excellency Dr. f\. J. R e s
t r e p o, Barrister for the Re
public in the Colombo-Vene
zualen arbitration, Delegate to 
the Second F\ssembly of the 
League of Nations. 

The President of the Republic of 
Costa Rica: 

His Excellency M~ Manuel Maria 
d e P e r a l t a, Envoy Extraor
dinary and Minister Plenipo
tentiary in Paris, Delegate to 
the Second f\ssembly of the 
League of Nations. 

The President of the Republic of 
Cuba: 

His Excellency M. Guillermo 
d e B I a n c k, Envoy Extraordi
nary and Minister Plenipoten
tiary in Berne pn'd The Hague, 
Delegate to the Second F\s
sembly of the League of Na
tions. 

The President of the Republic of 
Esthonia: . 

His Excellency M. "f\ntoine 
p i i p, Minister for Foreign 
f\ffairs, Delegate to the Second 
f\ssembly of the League of Na· 
tions. 

His Majesty the King of the Hel
lenes: 

M. Vassili Dendramis, Di· 
reetor of the Permanent Greek 
Secretariat for the League of 
Nations Delegate to the Inter
national Conference on Traffic 
in Wome n and Children. 

His Seren e Highness the Gover
nor of Hungary: 

M. felix P a r c h e r d e T er
je k f a I va, Charge d'Affaires in 
Berne, 

His Majesty the King ot Itary: 
His Excellency the Marquis 
G. I m p e r i a I i d e i P r i n c i P i 
d i f r a n c a v i II a, Hmbassa
dor, Delegate to the Second 
Hssembly of the League of 
Nations. 

His Majesty the Emperor of Japan: 

His Excellency M. le Baron 
G. H a y a s h i, f\mbassador at 
London, Delegate to the Second 
f\ssembly of the League of Na
tions. 

The Pr.esident of the Republic of 
Latvia: 

M. M. V. Salnais, Under
Secretary of State for Foreign 
Affairs, Delegate to 'the Second 
f\ssembly of the League of Na
tioos. 
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Prezydent Republiki Litewskiej: 

P. Ernesta G a I van a u s kas, 
Ministra Skarbu, Handlu, Prze
mysłu i Komunikacji, Delegata 
na drugie Zgromadzenie Ligi 
Narodów. 

Jego . Królewska Mość Król Nor
weski: · 

P. Profesora Dr. Fridtjof N a n
s e n, Przewodniczącego Dele
gacji Norweskiej na drugiem 
Zgromadzeniu Ligi Narodów. 

Jej Królewska Mość Królowa Ho-
lenderska: . 

P. Jonkheer f\. T. B a u d, f\t
. tach~ przy Poselstwie Holen

derskiem w Bernie. 
Jego Cesarska Mość Szaćh Perski: 

Jego Książęcą Wysokość Księ
cia F\ rf a - E d ~ D o w I e h, De
legąta na drugie Zgromadzenie 
Ligi Narodów. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 

P. ' Jana P e rł o w s k i e g o 1), 
Sekretarza Generalnego Dele
gacji Polskiej ' przy Lidze Na
rodów, Delegata na Międzyna
rodową Konferencję w sprawie 
zwalczania handlu kobietami 
i dziećmi. 

'Prezydent Republiki Portugalskiej: 

Jego Ekscelencję P. f\lfredo 
Freire D'F\ n d r a d e, b. Ministra 
Spraw Zagranicznych, Delegata 
na drugie Zgromadzenie Ligi 
Narodów. 

Jego Królewska Mość Król Ru
muński: 

Jego Ekscelencję M. E. Marga
ritesco G r e c i a n o, Ministra 
Pełnomocnego, Charge d 'F\f-

,faires w Bernie, Delegata na 
Międzynarodową Konferencję 
w sprawie zwalczania handlu 
kobietami i dziećmi. 

Jego Królewska Mość Król Siamski: 
Jego Książęcą Wysokość Księ
cia C h a r o o n, Posła Nadzwy
ćzajnego i Ministra Pełnomoc
nego, Delegata na Konferencję 
Międżynarodową w sprawie 
zwalczania handlu kobietami 
i dziećmi i na drugie Zgro
madzenie Ligi Narodów. 

1) P. Perlowski upowazmony jest 
Jednoqeśnie przez Rząd Polski do re
prezentowania Wolnego miasta Gdańska. 

Dziennik Ustaw. Poz. 893. 

Le President de la Republique 
Lithuanienne: 

M. Ernest G a I van a u s k a s, 
Ministre des Finances, du Com
merce, de J'lndustrie et des 
Voies de communication, De
h~gue a la deuxieme F\ssem
blee de la Societe des Nations. 

Sa Majeste le Roi de Norvege: 

M. le Professeur Dr. Fridtjof 
N a n se n, President de la De
legation norvegienne a la deu
xieme F\ssemblee de la Societe 
des Nations. 

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas: 

M. le Jonkheer f\. T. B a u d, 
f\ttache a 108 Legation des Pays
Bas a Berne. 

Sa Majeste Imperiale le Shah de 
Perse: 

Son Rltesse le Prince f\ r f a-E d
D o w I ~ h, Delegue a la deu
xieme Rssemblee de la Societe 
des Nations. 

. Le Presiaent de la Republique 
Polonaise: 

M. Jean P e r I o w s k i 1), Se
cretair.e general de la Delega
tion polonaise aupres de la 
Societe des Nations, Delegue 
a la Conference internationale 
sur la traite des femmes et 
des enhmts. 

Le President de la Republique 
Portugaise: 

Son Excellence M. f\lfredo Freire 
d'F\ndrade, ancien Ministre des 
f\ffaires Etrangeres, Delegue 
a la deuxieme f\ssemblee de 
la Societe des Nations. 

Sa Majeste le Roi de Roumanie: 

Son Excellence M. E. Marga
ritesco G r ~ c i a n o, Ministre 
Plenipotentiaire, Charge d' Rffai
resa Berne, Delegue a la 
Conferenceinternationale sur 
la traite des femmes et des 
enfants. 

Sa Majeste le Roi de Siam: 
San Altesse le Prince C h a
r o o n, Envoye Extraordinaire 
et Ministre Plenipotentiaire, De
legue a la Conference interna
tionale de la traite des femmes 
et des enfants et a la deuxieme 
f\ssemb1ee de la Societe des 
Nations. 

l) M. Perlowski esŁ charge en meme 
temps par Je GouvernemenŁ polonais de 
representer la Ville libre de Dantzig. 
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The President of the Lithuanian 
Republic: . 

M. Ernest G a I van a u s kra s, 
Minister for Finance, Commerce, 
Industry and Communications, 
Delegate totlle Seco ni ~ F\ssembly 
of the League of Nations. 

His Majesty the King of NOI'Way: 

Dr. Fridtjof N a n s e n, Presi
dent of the Norwegian Del~ga
tion to the Second Rśsembly 
of the League of Nations. 

Her Majesty the Queen of the 
Netherlands: . 

Jonkheer R. T. B a ud, Attache 
at the Netherlands Legątion in 
Berne. 

His Imperial Majesty Shah of Persia: 

His Highness the Prince f\ r f a- . 
E d-D o w I e h, Delegate to the 
Second F\ssemblyof the Lęague 
of Nations. 

The President ot the Polish Repu
blic: 

M. Jean P e r I ow s ki 1), Coun- . 
seIlor of Legation, Secretary" 
General of the Polish DeJega~ 
tion accredited to . the League 
ot Nations. Delegate to the 
International , Conference · on 
Trafie in Women and Children. . -

The President of the Portuguese 
Republic. . 

His Excellency M. Rlfredo Freire 
D'A n d r a d e, Former Minister 
for Foreign f\ffairs, Delegate 
to the Second F\ssembly of the " 
League of Nations. 

His Majesty the King of Roumania: 

His Excellency M. E. Margari
tesco G r e c i a n o, Minister 
Plenipotentiary and Roumanian 
Charge d'Affaires in Berne; De
legate to· the Internantional ' 
Conference on Traffic in Wo
men andChildren. 

His Majesty the King ot Siam: 
His Highness the Prince C h a
r o o n, Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary, Dele
gate to the Internatiorial Con
ference on Trafic in Women 
and Childr'en and to theSecond 
f\ssembly of the League of Na. 
tions~ 

l) M. PerJowski is authorised by the 
Polish Covernrnent to represent the Free 
City af Danzig. 
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. Rada Związkowa Związku Szwaj' 
carskiego: 

P. Giuseppe M o t t a. Radc~ · 
Związku, Szefa. Związkowego 
Departamentu Politycznego, De
legata na drugie Zgromadzenie 
Ligi Narodów. . 

. Prezydent Rep,ubliki Czeskosł0-
wackiej: 

Jego Ekscelencję P. Dr. Roberta 
F I i e d e r, Posła · Nadzwyczaj
nego i Ministra Pełnomocnego 
w Bernie, 

którzy po wymianie swych pełno
mocnictw, uznanych za dobrę i na
leżyte co do formy, zgodzili się na 
następujące postanowienia: · 

F\rt. 1. 

Wysokie układające się Strony, 
o ile nie są jeszcze członkami Po
rozumienia z dnia 18 maja 1904 r. 
i Konwencji z dn. 4 maja 1910 r., 
zgadzają się przesiać w najkrótszym 
terminie i w formie przewidzianej 
przez wyżej wymienione Porozu
mienie i Konwencję ratyfikacje po
wyższych aktów lub zgłosić przy
stąpienie do nich. 

F\rt. 2. 

Wysokie układające się Strony 
zgadzają się pOWZląC wszelkie ' 
środki w celu ścigania i karania 
osobników, zajmujących się han
dlem dziećmi obu płci, rozumiejąc 
przekroczenie to w znaczeniu 
art. l-go Konwencji z dn. 4 maja 
1910 r. 

ł\rt. 3. 

Wysokie układające się Strony 
zgadzają się powziąć środki nie
zbędne w celu karania usiłowań 
przekroczenia oraz, w granicach 
prawnych, czynów przygotowaw
czych do przekroczeń, przewidzia-

. nych w artykułach 1 i·2 Konwencji 
z dn. 4 maja 1910 r. 

flrt. 4. 

Wysokie układające się Strony 
zgadzają się, w razie gdyby nie 
było między niemi Konwencji co do 
wydawania przestępców, powziąć 
wszelkie w ich mocy będące środki 
w celu wydawania sobie osobni
ków podejrzanych o przekroczenia, 
wskazane w artykułach 1 i 2 Kon
wencji z dn. 4 maja 1910 r. lub 
skazanych za . takie przekroczenia. 

Dziennik Ustaw. Poz. 893. 

Le Conseil Federal de la Confe
deration Suisse: 

M. Giuseppe M o t ta, Conseiller 
federal, Chef du Departement 
politique federal, Deleguea la 
deuxieme ł\ssemblee de la 
Socie~ des Nation~ 

Le President de la Republique 
Tchecoslovaque: , 

Son Excellence M. le Dr. Robert 
F I i e d er, Envoye Extraordi· 
naire et Ministre Plenipotentiaire 
ił Berne. 
Lesquels, apres avoir commu

nique leurs pleins pouvoirs, recon- . 
nus en bonne et due forme, ont 
convenu des dispositions suivantes: 

f\rt. 1. 

Les Hautes Parties contractantes 
conviennent, pour autant qt!,elles 
ne seraient pas encore parties 
ił )' ł\rrangement du 18 mai 1904 
et ił la Convention du 4 mai 1910, 
de transmettre, dans le plus bref 
delai et dans la forme prevue aux 
ł\rrangement et Convention cl
dessus vises, leurs ratifications des 
dits ł\ctes ou leurs adhesions aux 
dits ł\ctes. 

ł\rt. 2. 

Les Hautes Parties contractantes 
conviennent de prendre toutes 
mesures en vue de rechercher et 
de punir les individus qui se livrenf 
ił la traite des enfants de l'unet 
de l'autre sexe, cette infraction 
etant entendue dans le sens de 
J'article l-er de la Convention du 
4 mai 1910. 

ł\rt. 3. 

Les Hautes Partj~s contractantes 
conviennent de prendre les mesures 
necessaires en vue de puhir les 
tentatives d'infractions et, dans les 
limites legales, les· actes prepara· 
toires des infractions prevues aux 
articles let 2 de la Convention 
du 4 mai 1910. 

ł\rt. 4. 

Les Hautes Parties contractante's 
conviennent, au cas OU ił n'existerait 
pas entre elles de conventions 
d'extradition,. de prendre toutes les 
mesures qui sont en leur poulioir 
pour J'e~tradition des individus 
prevenus des infractions visees 
aux articles 1 et 2 de la Conven
tion du 4 mai 191 O,ou condamnes 
pour de telles infractions. 
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The Federal Council of the Swiss 
Confederation: 

M. Gil.lsseppe M o t t a, Feder~l 
Councillor, Head of the Polit!
cal Federal Depi'lftament, De
legate to the Second ł\ssembly 
of the League of Nations. . 

The Preside.nt of the Czecho-Slo
vac Republic: 

His Excellency . Dr. Rober.t 
F I i e d e r, Envoy Extraordinary 
and Minister Plenipotentiary in 
Berne. . 

Who, having communicated 
their fuil powers, found in good 
and due form, have agreed upon 
the following provisions: 

ł\rt. 1. 

The High Contracting Parties 
agree that, in the event. of . ~heir 
not being already Parties to the 
ł\greement of May 18, 1904, and 
the ' Convention of May 4, 1910, 
mentioned above, they will traflS
mit, with the least possible delay, 
their ratifications of, ar adhesions 
to those instrumenis in the man
ner lald down therein. 

f\rt. 2. 

The High Contracting Parties 
agree to take all measures to disco
ver and prosecute persanswho 
are engaged in the traffic in chil
dren of both sexes and who com
mit offences within the meaning 
of ł\rticle 1 of the Convention of 
May 4, 1910. 

ł\rt. 3. 

The High ContraCting Partie:; 
agree to take the necessary steps 
to secure the punishment of at
tempts to commit. and within 
legal limits, of acts prepara'tory 
to the commission of, the offen
ces specified in f\rticles 1 and 2 
of the Convention . of May 4, 1910. 

ł\rt. 4. 

The High Contracting Parties 
agree that, in cases where there 
are no extradition Conventions in 
force between them. they will take 
aU measures within their power to 
extradite or prowide for the extra
dition of persons accused or con
victed of the offences specified in 
ł\rticłes 1 and 2 of the Conven
tion of May, 4 1910. 
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f\rt. 5. 

W paragrafie B. protokółu koń
cowego Konwencji z r. 1910 słowa 
"dwadzieścia lat skończonych" za
stępuje się przez słowa "dwadzie
ścia jeden lat skończonych". 

f\rt. ·6. 

Wysokie układające się Strony 
zgadzają się w razie, gdyby dotąd 
jeszcze nie powzh::ły zarządzeń 
ustawodawczych lub administracyj
nych, dotyczących pozwolenia na 
utrzymywanie ajencyj i biur pośred
nictwa pracy i nadzoru nad nimi, 
wydać przepisy w tym przedmiocie 
w celu zapewnienia ochrony kobiet 
i dzieci, poszukujących pracy w in' 
nych krajach. 

I\rt. 1. 

Wysokie układające si~ Strony 
zgadzają się, o ile dotyczy to ich 
urzędów imigracyjnych i emigra
cyjnych, powziąć zarządzenia ad· 
ministracyjne i ustawod<:wcze, ce· 
lem zwalczania handlu kobietami 
i dziećmi. 

Zgadzają się mianowicie wydać 
przepisy niezbędne dla ochrony 
kobiet i dzieci. podróżujących na 
okrętach. przewożących emigran· 
tów, nietylko przy odjeździe i przy
jeździe. ale również podczas pod
róży, oraz zarządzenia w celu ogła
szania na stacjach kolejowych 
i w portach ostrzeżeń dla kobiet 
i dzieci przed niebezpieczeństwem 
;handlu ze wskazaniem miejsc. gdzie 
!mogą otrzymać mieszkimie, pomoc 
j- .opiekc:. 

Rrt. 8. 

Konwencja niniejsza, której tek
sty . francuski i angielski uznaje się 
za autentyczne nosić będzie datę 
dz'isiejszą i może być podpisywana 
00 dn. 31 marca 1922 r. 

I\rt. 9. 

Konwencja niniejsza podlega rat 
" tyfikacji, Dokumenty ratyfikacyjne 
, zostaną przesłane Sekretarzowi Gę· 
neralnemu Ligi Narodów, który 
.zawiadomi o otrzymaniu ich innych 
~złonków Ligi oraz Państwa, do-

.' puszczone do podpisania Konwen' 
cji. Dokumenty ratyfikacyjne będą 
złożone w archiwach Sekretarjatu. 

Dziennik Ustaw. POl. 893. 

F\rt. 5. 

f\u paragraphe B du Protocole 
final de la Convention de 1910, 
les mots .. vingt ans revolus" seront 
remplaces par les mots .. vlngt et 
un ans revolus". 

f\rt. 6. 

Les Hautes Parties contractantes 
conviennent, dans le cas OU elles 
n'auraient pas encore pris de me
sures legislatives ou administratives 
concernant I'autorisation et la sur' 
veillance des agences et des bureaux 
de pl · cement, d'edicter des regle
ments dans ce sens afin d'assurer 
)a protection des femmes et des 
enfants cherchant du travail dans 
un autre pays. 

f\rt. 7. 

Les Hautes Parties conłractan' 
tes conviennent, en ce qui concerne 
leurs services d'immigration et 
d'emigration, de prendre des me· 
sures admini5tratjves et legislatives 
destinees ił combattre la traite des 
femmes et des enfants. Elles co"n
viennent notamment d'edicter les 
reglements necessaires pour la 
protection des femmes et des 
enfants voyageant ił bord des na
vires d'emigrants, non seulement 
au depart et a J'arrivee, mais aussi 
en cours de route, et ił prendre des 
dispositions en vue de I'affichage, 
dans 'Ies gares et dans les ports, 
d'avis mettant en garde les fem· 
mes et les enfants contre les dan· 
ger:.de la traite et indiquent les 
Iieux ou ils peuvent trouver log e
ment j aide et assistance. 

f\rt. 8. 

La presente Convention, dont 
le texte fran~ai5 et le texte anglais 
font egalement fai, portera la date 
de ce jour et pourra etre signee 
jusqu'au 31 mars 1922. 

I\rt. 9. 

La presente Convention est su
jette iuatification. Les instruments 
de ratlficaŁion serant transmis au 
Secretaire general de la Societe 
des Nations, qui en notifiera la 
reception aux autreś Membres de 
la Societe et aux Etats ad mis 
a signer la Convention. Les instru
ments de ratitication seront deposes 
aUK archives du Secretariat. 
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f\rt. 5. 

In ' paragraph B of the fina) 
Protacol ofthe Convention ot 1910, 
the words "twenty completed years ' 
of age" shall be replaced by the 
words "twenty-one completed years 
ot age.". 

f\rt. 6. 

The High Contracting Parties ' 
agree, in case they have not al- : 
ready taken legislative or admini
strative measures regardlng lice n- ' 
sing and supervision of employ
men t agencies and offices, to i 
proscribe such regulations as tlre 
required to ensure the protection 
of women and children seeking 
employment in another country. 

f\rt. 7. 

The High Contracting Parties 
undertake in connection with im· 
migration and emigration to adopt 
such administrative and legislative 
measures as are required to ch-::ck 
the traffic in women and children. 
In Particular, they undertake to 
make such regulations as are' 
required for the protection of wo· 
men and children travelling on , 
emigrant ships, not only at the : 
points of departure and 21rrival, : 
but also during the journey, and to . 
arrange for the exibition, in rail
way stations tlnd in ports, of no
tices warning women and <;hildren 
of the danger ot the traffie and 
indicating the places where they 
can obtain accommodation and, 
assistance. 

ł\rt. 8. 

Thepresent Convention, . of 
which the French and the English 
texts are ' both authentic, shall bear 
this day's date, and shall be open 
for signature until March 31 st, 1922. 

f\rt. 9. 

The present Conventian; is 
subject to ratification. The instru- . 
ments ot ratification shall be trans
miŁted to the Secretary - General 
of the League ot Nations, who 
will notify the receipt of them to 
the other Members ·of. the League 
and to States admiŁted to sign the 
Convention. The instruments of 
ratitication shall be deposited in 
tbe archives of tbe Secretariat. 
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Zgodnie z postanowieniami arty
kułu 18 Paktu Ligi Narodów, Se
kretarz Generalny zarejestruje ni
niejszą Konwencję z chwilą doko
minia złożenia pierwszego doku
mentu ratyfikacyjnego. 

Rrt. 10. 

Członkowie Ugi Narodów, któ
rzy nie podpisali Konwencji niniej

. szej przed 1 kwietnia 1922 r., be;dą 
mogli do niej przystąpić. 

To samo odnosi się do Państw, 
i nie będących członkami Ligi, któ
rym Rada Ligi Narodów może po
stanowić urzędowo zakomunikować 
niniejszą Konwencję. 

Przystąpienia będą notyfiko
wane Generalnemu Sekretarjatowi 
Ligi, który powiadomi o tern 
wszystkie Mocarstwa interesowane 
z podaniem daty notyfikacji. 

Rrt. 11. 

Konwencja niniejsza uzyska moc 
obowią~ującą dla każdej Strony 
od dnia zlożenia jej dokumentu 
ratyfikacyjnego lub aktu przystą
pienia. 

f\rt. 12, 

Konwencja niniejsza będzie mo· 
gła być wypowiedziana przez każ
dego członka Ligi lub Państwo, 
uczestniczące w Konwencji za 12 
miesięcznem uprzedniem zawiado· 
mieniem. Wypowiedzenia dokony
wać się będzie przez notyfikację 
piśmienną, skierowaną do Sekre
tarza Generalnego Ligi. Sekretarz 
prześle bezzwłocznie wszystkim in· 
nym Stronom egzemplarze tej no· 
tyfikacji ze wskazaniem daty otrzy' 
mania. 

Wypowiedzenie uprawomocni 
się w rok po dacie notyfikacji Se
kretarzowi Generalnemu i będzie 
ważne wyłącznie względem Pań
stwa, które o niem notyfikowało. 

Rrt. 13. 

Sekretarz Generalny Ligi pro· 
wadzi listę wszystkich Stron, które 
podpisały, ratyfikowały lub wypo· 
wiedziały Konwencję niniejszą, albo 

. do niej przystąpiły. Lista ta będzie 
każdej chwili dostępna dla Człon
ków Ligi do przejrzenia; będzie 
ona ogłaszana możliwie najczęściej 
według instrukcji Rady. 

Dziennik Ustaw. Poz.\ 893. 

Conformement aux dispositions 
de I'article 18 du Pacte de la So· 
ciete des Nations, le Secretaire 
genE~ral enregistrera la presente 
Convention des que le depot de 
la premiere ratification aura ete 
effedue. 

Rrt. 10. 

Les Membres de Ja Societe des 
Nations n'ayant pas signe la pre· 
sente Convention evant le l·er avrU 
1922 pourront y adherer. 

II en sera de meme des Etats non 
Membres de la Socj(~te auxquels 
le Conseil de la Societe pourra 
decider de communiquer officiel
lement la presente Convention. 

Les adhesions seront notifiees 
au Secretaire general de laSociete, 
qui en avisera toutes les Puissances 
interessees, en mentionant J~ date 
de la notification. 

F\rt. 11. 

La presente Convention entrera 
en vigueur, pour chaque partie, 
a Ja date du depot de sa H1tifica
tion ou de son acte d'adhesion. 

f\rt. 12. 

La presente Convention pourra 
etre ~enoncee .par tout Membre 
de la Societe ou Etat, partie ił ladite 
Convention, en donnant un preavis 
de douze mois. La del1onciation 
sera effectuee par une notification 
ecrite adressee au Secretaire ge' 
neral de la Societe. Celuiei trans· 
mettra immediatement a toutes les 
autres parties des exemplaires de 
cette notification en indiquant la 
date de reception. 

Le denonciation prendra effet 
un an apres la date de notification 
au Secretaire generąl etne sera 
vaJable que pom l'Etat qui l'aura 
notifiee. 

f\rt. 13. 

Le Secretaire general de la So
ciete tiendra une Iiste de toutes 
les parties qui ont signe, ratifie 
ou denonce la presente Convention 
au y ont adhere. Cette Iiste pourra 
etre, en tout temps, consultee par 
les Membres de la Societe: ił en sera 
donne publkation aussi souvent 
que possible, suivant les instructions 
du Conseil. 
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In order to comply with the 
pr.ovisions of f\rticle 18 of the 
Covenant of the League of NaŁions, 
the Secretary·General will register 
the present Convention upon the 
deposit of the first ratification. 

Rrt. 10. 

Members of the League ot Na
tions which have not signed the 
present Convention before f\pril 
1 st, 1922, may accede to it. 

The same applies to Stetes not 
Members of the League to which 
the Council of the Lea~ue may 
decide officially to communićate 
the present Convention. 

f\ccession will be notifled to 
the Secretary-General of the Lea
gue, who will notify all Powers 
concerned of the accesion and of 
the date on which it was notlfied. 

f\rt. 11. 

The present Convention shall 
come into force in respect of each 
Party on the date of the deposit 
of its ratifkation or a.ct of acces
sion. 

Rrt. 12. 

The present Convention may 
be denounced by any Member of 
the League or by any State which 
is a party thereto, on giving twelve 
montsh notice of its intention to 
denounce. Denuciation shall be 
effected by notification in writing 
addressed to the Secretary·General 
of the League of Nations. Copies 

. of such notification shall be trans
mitted forthwith by him to 811 other 
Parties, notifying them of the date 
on which it was received. 

The denunciation shall take 
effectone year after the date on 
which it was no"tified to the Secre
tary' General, and shall operate 
onły in respect of the notifying 
Power. 

Rrt. 13. 

f\ special record shall be kepŁ 
by the Secretary-General of the 
League of Nations, showing which 
of the Parties have signed, ratified, 
acceded to or denounced the pre
sent Convention. This record shall 
be open to the Members of the 
League at all times; it shall be 
published as often as possible, in 
aecordance with the directions of 
the CouncU. 
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f\rt. 14. 

Każdy Członek lub Państwo pod
pisujące może oświadczyć, że pod
pis jego nie zobowiązuje bądź 
wszystkich, bądź jednej z jego ko
lonij, posiadłości zamorskich, pro
tektoratów lub terytoriów podle· 
głych jego zwierzchnictwu lub wła
dzy i może, w nastt:p"twie, przy
stE:pować oddzielnie w imieniu któ~ 
rejkolwiek ze swvch kolonij, po
siadłości zamorskich, protektoratów 
lub terytorjów, wyłączonych przez 
to oświadczenie. 

Wypowiedzenie będzie mogło 
również' być dokonane oddzielnie 
dla każdej kolonji, posiadłości za" 
morskiej, protektoratu lub terytor
jum podległl"go zwierzchnictwu lub 
władzy danego Pt!lństwa; postano
wienia art. 12 bt::dą miały zastosowa
nie do tego wypowiedzenia. 

Sporządzono w Genewie, trzy
dziestego wrześnja tysiąc dziewi~ć
set dwudziestego pierwszego roku 
w jedynym egzemplarz.u. pozostają
cym w archiwach Ligi Narodów. 

Związek Południowo-f\frykański: 

, f\lbanja: 

Niemcy: 

f\ustralja: 

E. H. Wa/ton 

F. S. Noli 

Dr. Adolf Maller 

S. M. Bruce 

Oświadczam nini~jszem, że 
podpis mój nie obejmuje Pa
puazji, Wyspy Norfolk oraz 
terytorjum Nowej Gwinei po-' 
zostaj~cego pod mandatem. 

Rustrja: 

Belgja: 

Brazylją: 

Albert Mensdorff 

Micbel Levie 

QastHo da Cunba 

hnperjum Brytyjskie: 

Oświadczam niniejszem, że 
podpis mej nie obejmuje 
wyspy Newfoundland, Kolo
nij i Protektoratów Brytyj
skich, Wyspy Nauru, oraZ te-

,'0:,' " rytorj6w administrowanych na 

Dziennik Ustaw. Poz. 893. 

f\rt. 14. 

Tout Membre ou Etat signataire 
peut declarer que sa signature 
n'engag~ pas solt I'ensemble, soit 
telle deses colonies, possessions 
d'outre-mer, protectorats ,~u terri
toires" soumis ił sa sóuverainete 
ou a sgn autorite, et peut, ulterieu
rerrient; , adherer separement au 
nom de Tune quelconque de ses 
colonies, possessions d'outre-mer, 
protectorats ou territoires exclus 
par cette declaration. 

. La denonciation pourra egale
ment s'effectuer separement pour 
toute colonie, possession d'outre
mer, protectorat ou territoire soumis 
a sa souverainete ou autoriie;' les 
disposjtions, de ł'artide 12 s'appli
queront a cette denondation. 

F a i t ił Geneve, le trente sep
tembre mil neuf cent vingt et un, 
en un seul exemplaire, qui reste 
clepose ,aux archives de Ja Societe 
des Nations. 

N2 125. 

f\rt. 14. 

finy Member or State slgning 
the present Convention may de
clare tbat . th.e signf.lture does no; 
incIude any or all o its colonies· 
ove~",eąspossessions, protect~1l4t 
tes or . territories under its sove
reignty , Ql' authority, and may 
subsequen~ly' adhere separately~1} 
behalf of any such colo(ly, overseas 
possesS,ion.protectorate ar territwy 
so excłuded in iŁs declarati'on. 

Denunciation mayaiso be made 
separately in respect of any su ch ' 
coloby, 'overseas possession,. pro· 
tektoraŁe or territory under its 
sovereignty ar authorlŁy, and the 
provisionsof f\rticle J 2 s.cQ~.ą 
apply to -any such denunciation. 

Done at Geneva, the thirŁieth 
day of September, nineŁeen , hun2 
dred and twenty-one, in a single 
cepy, . whi~h shall remain deposiood. 
in the archives of the League of 
NaŁions. 

Union Sud-f\fricalne: E. H. Walton Union of South f\frica: 

f\lbanie: 

f\lIemagne: 

f\u~ralie: 

F\utriche: 

Belgique: 

Bresil: 

Empire Britannique: 

F. S. Noft 

Dr. Adolf Mufiel' 

S. M. Bruce 

Germany: 

f\usŁralia: 

l herebydeclare that my 
signature :.::does not include 
Papua, Nor:fofk Island and the 
mandated ,territory of New
Guinea l). 

Albert MensdOi'1f ' 

Micfjel Levie 

Qastao dr;r Cunbr;r, .. ·' 

f\ustrla: 

Bełgium: , 

BrazH: 

British Empire: 

I hereby declare that my 
signature does not include the 
lsland of Newfoundland, the 
British Colonies and Protec
torates, the Island of Nauru. 
or any territories administered 

Tradtic:tlons du Secretariat de laSoth~te Trenslations by the Secretariat of the 
des . Natións: League of Nations: 

l) Jededare par les presentesque ma signature n'en~age pas la Papouesie, : 
l'Ue de NorfoLk, et le territoire sous mandat de Nouvelle-Gumee. 
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mocy mandatu przez Wielką 
Brytanję. 

Kanada: 

Artur James8alfour 

CbarlesJ. 06berty 

Chili: 
Agu$tin Etlwartls 
Manuel Rivas Vicuria 

Chiny: : 

Kolumbja: Francisco Jose Urrutia 
A. J. Rest~epo 

, .. , Zzastrzeżenierri-~a~tę,pne
go zatWierdzenia przez-Kon
g~es , Kolumbijski. , '. I ' 

CoSta Rka: Manuel M. de Peralta 
.~"; 

Kuba: a. tle Blanek 

. , Ant.: Piip Estonja: ' 

Grecja: Vassilr Dendramis 

Węgry: " Feli" Parcb~r 

Tbeo Russell Indje: 

Oświadczam nihiejszem, że 
Indje zastrzegają sobie zupeł
ne pr2lwo zastąpienia granic 
wieku, przepisanych w .. § 6 
protokółu zamkni~cia Kon
wencji z dnia 4 maja 1910 r. 
iw art. 5 niniejszej Konwen
cji, wiekiem ··Iat .sz~s/'lastu lub 
wszelkim innym wyższym wie
kiem, ·który móglliy:być usta
nowiony następnie. 

ImperiaP _ 

Z zastrzeżeniem nowej de
klaracji Rządu Królewskiego, 
oświadczam, że mój podpis nie 
obówiązuje Kolónij Włoskich. 

: :.. . •. ~. • ;<-. -' . 

:_j ,.,' I" .• : ,. ," 

. - Dziennik Ustaw. PoZ." S93. 1715 

Canada: 

" Chili: 

-Chine: ' 
'-""." 

Colombie: 

CosŁa-Rica: 

Cuba: 

, Esthonie: 

Grec,e: 

Hongrie: 

Inde: 

• 

-,-Italie: 

under mandates by Gre2lt 
Britain 1) 

Artbul' James Balfour 

:Cbarles J. Doberty Canada: , 

. A1Justin Edwards 
Mtinuel Rivas VicunNa Chile; 

":Ouang Yong-Pao China: 
, . . 

F'dricisgo Jose Urruthl 
A. J. Restrepo C<łlombia: 

Con reserva de la ulterior ' 
aprobacion deI Congreso de 
CoJombia ~). 

Manuel M. de Peralta 

a. de Blanek 

Ant. PUp 

Vassili Dendramis 

Feli" Parcbel' 

Tpeo Russell 

Costa Rica: 

Cuba: 

Esthonia: 

Greece: 

Hungary: 

India: 

I hereby declare that India 
reserves the rigbt at its discre
tion to substitute the age of 
sixteen years or any greater 
age that m2ly be subsequently 
decided upon for the age 
Iimits prescribed in paragraph 
(h) of the final protocol of 
the Convention of May 4. 
19\0, and in ł\rticle 5 of the 
present COlwention B)~ 

"-c, Imperiali ltaly: 

Fino a nuova dichiara
zione dei Governo deI Re. 
dichiaro che la mia firma non 
impegna le Colonie italiane ,l. 

Traductfons du Secretariat de la 50- Translations by the 5ecretariat ot the 
clete des Nations: League of Nations: 

l) Je declare par les presentes que ma signature n'engage pas !'He de Terre
Neuve. les Colonles et Protectorats brltanniques. !'i1e de Nauru et les terrltolres' 
aclministres sous mandat par la Grande-Bretagne. 

2) Sous reserve de !'apporobation 2) SubjecŁ to the subsequent approval 
ulterleure du Congres de C~lomble. of the Colombian Congress. 

II) Je d6c1are par les presentes que l'lnde se reserve entierement le drolt de 
subst\tuer I'age de seize ans ou~To-tit --~ge plus eleve qu' pourra Hre fixe ulterleu
remen~ aux limites d'age prescrites" au § b) du protocole de c1óture de la ' Conven
tlon du 4 mai 19\0 et li I'article 5- de 1!2 presente Convention. 

4} Sous . reserve d'une nou\,eli~ de- 4) Pending a fur1her declaration by 
c1aratJonduGouvernement royal. -l~ d~.- the Government of the King. I dec/are 
cmre que ma" signature n'e'ngage pas les that my signature does not bind the 
Colonles italiennes. ItalIan Colonies. 
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Japonja: Hayali/)i 

Niżej podpisany, Delegat 
Japonji zastrzega sobie w imie
niu sw~goRządu prawo od
łożenia zatwierdzenia artyku
łu 5 niniejszej Konwencji 
i oświadcza, że podpis jego 
nie obowiązuje ani Korei ani 
Formozy, ani też dzierżawIo
nego terytorjum Kwantungu. 

Łotwa: M. V. Salnai$ 

Litwa: Qa/wlhtlU8kas 

Norwe9ja: fridtjóf NarJsIln 

Holandja: A. T. Baud 

Persja: .Ksiqże Arfa-Bd-Dow/eb 

Polska Gdańsk: Per/owski 

Portugalja: A. Freire D'Andrad~ 

Rumunja: 
I 

Margaritesco areciano 

Siam: Cbaroon 

Z Z"astnezeniern CO do gra· 
nic wieku pl'zepl:śanego W § b. 
końćowegó Protokółu Kon
wencJi z 1910 r. oraz ant y
kułu 'niniejszej Konwencji. 
o Ile takowe $tosuj~ do oby
wateli Siamskich. 

Szwecja: Ad/el'Crelltll 

Z zastrzeżeniem ratyfika
cji z zatwierdzeniem przez 
Rlksdag. 

Szw2ljcarja: Motta 

Z zastrzeżeniem ratyfika· 
cji przez Zgromadzenie Związ
kowe. 

__ J ..... 

Dziennik Ustaw. Poz. 893. 

Japon: 

LettQnie: 

Lithuaniel 

Norvege: 

Pays·Bas: 

Perse: 

Pologne et Dantzig: 

Portugał: 

Roumanie: 

Siam: 

Suede~: 

Suisse: 

Hayas!Ji Japan: 

The under~igned delegate 
of Japan reserves the right 
on beh~lf of his Góvernement 
to defer confirmation with 
regard to F\rticle 5 of this 
Conveotion, and declares that 
his signature does not include 
Chosen, Taiwan and the łeased 
territory of Kwantung 1). 

M. V, Sa!nałS Latvia: 

Qalvanausklts LithLlania~ 

fl'idtjof Nansen Norvay: 

. A. T. Baud The Netherlands: 

Prince Arfa·ed·Dow/eb Persia: 

Per/owski Poland and Danzig: 

A. fl'eire D'Anaraae Portugal: 

. Margaritesco Qreciano Roumania: 

Cbaroon 

With reservation 8S to tha 
age limit prescribet in para
graph (b) of the final Proto· 
col of the Conventionof 1910 
and F\rticle 5 of this Conven
tion, in so far as concerns 
the nałionals of Siam 2). 

Ad/el'creutz Swedan: 

Motta 

Sous reserve de ratifice
tion avec I'approbation du 
Riksdag 8). 

SWit%erlartd: . 

SoUs reserve de .ratifica
tian par l'F\ssemblee fede
rałe '). 

J. A. 

.. 

Trlldudlons c1u Sec:retdtiat d. hł Tr&nsJations by the Secret~rlat &f \ 
Socl6t6 des Natlons: (he League of Nałions: . 

1) La souslgne, d611!gue d\! Japon, reserve łe dro!t au nom de son Gouverne· I 
ment d'ejourner la confirmatlon de l'articJe 5 de la presente Convention et declare \ 
que sa slgnałure n'engage ni la Conie, n\ la formose, ni le territoire loue du Kwan- .' 
~~ I 

8) En falsant des reserves sur la Iimite d'age prescrite au § b) du Prołocołe i 

finał de la Convention de 15110 et ił l'artlcle 5 de la presente Conventlon, en tan t I 

qu'lIs s.'sppliquent aux ressortissllnts du Siam. 
8) Subiect to ratlflcation .With the Itprovał oi the Riksdag. 
') Subject to ratiflcatlon by the Federal f\ssembly. 
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Czechosłowacja: Dl'. Robert F/iedel' 

Nowa·Zelandja: J. A/hm 

Oświadczam niniejszem, 
że podpis mój nie obowią
zuJe terytorjum Zachodniego 
Samoa, znajdującego si~ pod 
mandatem. 

Zażnajomiwszy siE: z powyższą 
Konwencją, uznaliśmy ją i uznaje' 
my w imieniu Rzeczypospolitej Pol· 
skiej oraz Wolnego Miasta Gdań· 
ska za słuszną zarówno w całości 
jl!lk I każde z zawartych w niej po
stanowień, oświadczamy, że jest 
przyj~ta, ratyfikowana i zatwier· 
dzona i przyrzekamy, że bE:dzie 
niezmiennie zachowywana. '. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt 
niniejszy, opatrzony piecz~cią Rze
czypospolitej Polskiej. 

W Warszawie, dnia 28 sierpnia 
1924 roku. 

(-) S. Wojciecbowski 

Przez Prezydenta 

8 
RZ. eczypospolitej 

L. S 
Prezes Rady . 

.. Ministrów: 
( -) W. arabski 

Minister Spraw 
Zagranicznych: 
( -) Al. Skrzyński 

DzlEmnlk Ustaw. Poz. 893 I 894. 1717 

TchecosJovaquie: 

Nouvelle·Zelande: 

Dl'. Robert F/ieder Czecho-Slovakia: 

J. Allen New Zeland 

I hereby declare that my 
signature does not include 
the mandated territory ot 
Western Samoa '). 

.- ....., 

Traduc:tions du Sec:retariat de 14 Translations by the Secretarlat or 
Soclćte des nalions: the Lel!gue of Nations; 

4) Je declare par la pn'isente que ma slgnature n'engage pas te territólre 
sous mandat du Samoa occidental. 

f\pres avoir vu et examine ladite Convention, Nous I'avons 
approuvee et approuvons au nom de la Repl1bJique Polonaise et pour 
la Ville libre de Gdańsk ·en toutes et chacune des dispositions qui 
y sont contenues, declarons, qu'elle est acceptee, ratifiee et confirmee , 
et promettons, qu'elle sera inviolablement observee. 

En Foi de Quoi, Nous avons donne les presentes, revetues dl! 
Sceau de la Republique Polonaise. 

fi Varsovie, Je 28 aout 1924. 

894. 

(-) S. Wojciecbowski 

P~r Je President de la Republique 

Le President du Conseil des Ministres: 
(-) W arabski 

Le Ministre des f\ffaires Etrangeres: 
(-) Al. Skrzyński 

".~ . 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 25 września 1925 r. 

O złoienlu dokumentu ratyfikacyjnego MiE(dzynarodowej Konwencji o zwalczaniu handlu ko
bietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 . września 1921 r. 

Podaje si~ niniejszem do wiadomości, że w dniu 8 października 1924 r., w wykonaniu art. 9 
Mi~dzynarodowej Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Gęnewie dn. 30 wrześ·, 
nla 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1924 r. N!~ 20 poz. 211), złożony został w archiwach Sekretarjatu Generalnego 
Ligi Narodów w Genewie dokument ratyfikacyjny powyższej Konwencji w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz za wolne miasto Gdańsk. . 

Minister Spraw Zagranicznych: Al. Skrzyński 


