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589. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 20 lipca 1931 r. 

, Vf sprawie ratyfikacji przez Holandję międzynarodo
wej konwencji ustalającej najniższy wiek dopu
szczenia młodocianych do pracy w pomieszczeniach 
podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako pro
Jekt na ogólnej konferencji międzynarodowej organi
zacji pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 11 listo-

pada 1921 r. 

Podaje się do wiadomości zgodnie z komunika
tem sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 8 lipca 1931 r., 
że ratyfikacja przez Holandję międzynarodowej kan" 
wencji ustalającej najniższy wiek dopuszczenia do 
pracy młodocianych w pomieszczeniach podpokłado
wych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt na ogól
nej konferencji międzynarodowej organizacji pracy 
Ligi Narodów w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. 
(Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 54, poz. 386) zarejestro
wana została przez sekretarjat Ligi Narodów w dniu 
17 C7erwca 1931 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

590. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 20 lipca 1931 r. 

\II sprawie złożenia przez: Królestwo Danji dokumen
tu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, do
tyczącej zwalczania hand2u żywym towarem, pod
pisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. wraz z pro-

tokółem zamknięcia. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w dniu 
3 czerwca 1931 r. złożony został w archiwum Rzą
du Francuskiego w imieniu Rządu Królestwa Danji 
dokument ratyfikacyjny międzynarodowej konwencji, 
dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, pod
pisanej w Paryżu dnia 4 maja 1.910 r. wraz protokó
łem zamknięcia (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 87, 
poz. 783). 

Min~slter S!;>raw Z'a'granicznych: August Zaleski 

591. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 22 lipca 1931 r. 

w sprawie przystąpienia Kolumbji do traktatu prze
ciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierp

nia 1928 r. 

Podaje się niniejsze m do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu Stanów Zjednoczonych Ame
ryki Północnej z dnia 18 czerwca 1931 r., że w dniu 
28 maja 1931 r. został złożony Rządowi Stanów Zje
dnoczonych Ameryki Północnej dokument o przy
stąpieniu Kolumbji do traktatu przeciwwojennego, 
podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. (Dz. 
U. R. P. z 1929 r. Nr. 63, poz. 489). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

592. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 27 lipca 1931 r. 

w sprawie przystąpienia Norwegji do konwencji, 
urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Pa

ryżu dnia 13 października 1919 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu Francuskiego z dnia 2 lipca 
1931 r., że w dniu 11 maja 1931 r. Rząd Norweski 
zgłosił przystąpienie do konwencji, urządzającej że
glugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 paź
dziernika 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 6, 
poz. 54). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
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