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607. 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 29 lipca 1931 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego do konwencji handlowej 
zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem W ęgierskiem w Budapeszcie dn. 26 marca 1925 r., 

podpisanego wraz i protokółem podpisania w Warszawie dn. 2 grudnia 1928 r. . 

Podaje sięniniejszem do wiadomości, że w wykonaniu postanowienia protokółu podpisania dołą
czonego do protokółu dodatkowego do konwencji handlowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Kró- : 
lestwem Węgierskiem w Budapeszcie d·n. 26 marca 1925 r' f podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 
1928 r., nastąpiła w Budapeszcie w dniu 22 lipca 1931 r. wymiana dokumzntów ratyfikacyjnych powyższego 
protokółu dodatkowego. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

608. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

. r'n 
__ z dnia 18 lipca 1931 r. 

w . . sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, 
względnie przystąpienia, niżej wymienionych Państw 
do konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej · 
w Gene..yie dnia 25 wrZ'eśnia 1926 r. (Dz. U. R. P. 

z 1931 r. Nr. 4, poz. 21). 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wy
konaniu art. lli 12 konwencji, doty~zącej niewolnic
twa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r., 
zgodnie z odnośnemi komunikatami sekretarjatu Li
gi Narodów, następujące Państwa złożyły dokument 
ratyfikacyjny, względnie przystąpiły do powyższej 
konwencji: 

Niemcy dnia 12.III. 1929 r. 
Austrja " 19. VIII. 1927 r. 
Belgja fi 23.IX. 1927 r. 
Kanada " 6.VIII. 1928 r. 
Australja Ił 18.VI. 1927 r. 
Unja Południowo-Afrykań- 4, 

ska " 18.VI. 1927 r. 
Nowa-Zelandja fi 18.VI. 1927 r. 
,Wolne Państwo Irlandia fi 18.VII. 1930 r. 
Bułgarja fi 9.III. 1927 r. 
Danja " l7.V. 1927 r. 
Egipt " 25.I. 1928 r. 
Ekwador Ił 26.m. 1928 r. 
Estonja " 16.V. 1929 r. 
Finlandja II 29.IX. 1927 r. 
Francja " 28.m. 1931 r. 
Grecja " 4. VII. 1930 r. 
Haiti ol 3.lX. 1927 r. 
Irak fi 18.1. 1929 r. 
,Włochy " 25.VIII. 1928 r. 
Łotwa ' " 9.VII. 1927 r. 
Liberia " 17.V. 1930 r. 
Monako u 17.1. 1928 r~ 

Nikaragua 
Norwegja 
Holandja łącznie z Indjami 

Holenderskiemi, Suri-

dnia 3.X. 1927 r. 
fi 10.lX. 1927 r. 

nam i Curayao Ił 7.I. 1928 r. 
Portugalja " 4.X. 1927 r . 
Sudan . " 15.IX. 1927 r. 
Szwecja " 17.XII. 1927 r. 
Szwajcarja " 1.XI. 1930 r. 
Czechosłowacja " 10.X. 1930 r. 
Jugosławja " 28.IX. 1929 r. 
St. Zjedn. Amer. Półn. ,,21.111. 1929 r. 
z zastrzeżeniem, że Rząd St. Zjedn. Ameryki Północ
nej wierny swej polityce przeciwstawiania się pra
cy przymusowej lub obowiązkowe;, chyba jako ka
rze za zbrodnię, której popełnienie zostało wyraźnie 
interesowanemu udowodnione, przystępuje do kon
wencji, z wyłączeniem pierwszego ustępu, drugiego 
paragrafu, artykułu 5, sformułowanego jak nąstę
puje: 1 l że, z zastrzeżeniem zarządzeń przejścio
wych, wymienionych w paragrafie 2 poniżej,praca 
przymusowa może być wymaganą tylko dla celów . 
publicznych, 

Imperjum Brytyjskie dnia 18.VI. 1927r. 

z zastrzeżeniem, że ratyfikacja nie dotyczy lndy; ani 
żadnego w Dominjów Brytyjskich, które są samo
dzielnymi członkami Ligi Narodów i które nie pod
pisały względnie nie przystąpiły oddzielnie do kon
wencji, 

Indje dnia l8.VI. 1927 r. 

z zastrzeżeniem, że na zasadzie artykułu 9 konweo.
cji podpis przedstawiciela lndyj nie zobowiązuje 
Indyj odnośnie do wejścia w życie art. 2 ustępu hl, 
art. 5,6 i 7 niniejszej konwencji na następujących . 
terytorjach: w Birmanji, w okręgach Naga, które po- j 

łożone są na zachód i południe od doliny Hukawng; . 
zakreślone od północy i zachodu granicą Assam'u, od 
wschodu rzeką Nanphak i od południa przez Singa
ling Hkamti i okręgach Somraj w Assam'ie, w okrę
gach granicznych Sadiya i Balipara. terytorjum po
łożonem na wschód od okręgu Naga HiIls do grani-


