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kwietnia 1927 r., że Rząd Liberji zgło~ił w dniu 2-im 
kwietnia 1927 roku przystąpienie do ' międzynarodo
wego protokółu, dotyczącego zakazu używania na 
wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, 
oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w 
Genewie 17 czerwca 1925 roku (Dz. U. R. P. z 1929 
r. Nr. 28, poz. 27B i 279). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

509. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 sierpnia 1929 r. 

W sprawie złoż,mi~ przez Węgry doh:umenłu ratyfi~ 
kileyjnego międzynarodowej konwencji o 1;walcza
niu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficzne-
m~, podpisllnęj w Genewie dn. 12 września 1923 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Sękreta rj atu Generalnego Ligi Na
rodów z dn. 4 marca 1929 r ., że w dniu 12 lutego 
1929 r. złożony został w Genewie w imieniu Rządu 
Węgier1łkiego dokumen t ratyfikacyjny Jego Wyso
kości Regentil Węgier, dotyczący mię dzynarodowej 
konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnic-

twami pornograficznemi. podpisanej w Genewie dn. 
12 wrześnią 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 71, 
poz. 621 i 622). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

510. 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 sierpnia 1929 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Litwę kOnWł!DCji o zwal
czaniu przemytnictwa towarów alk oholOwych, pod

p isaQej w Helsingforsie dnia 19-9Q :iierpni. 1925 r. 

Podą.je się ninie jszem do willdomości, ;>;goclnie 
z komunikatem Rządu Republiki F.inlandzkiej z dn. 
B-go sierpnia 1929 r. , że w dniu 3 sierpnia 1929 roku 
został złożony w imieniu Rządu Republiki litew
skiej w archiwach Rządu Finlandzkiego dokument 
ratyfika cyj ny konwencji o zwalczaniu przemytnic
twa to'varów alkoholowych, podpisanęj w Helsing
forsie dnia 19-9o sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. 
z 1927 r. Nr . 75, poz. 656 i 657). 

Minister Spraw Za~ra nicznych; August Z(lleski 
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