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691.
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 14 sierpnia 1931 r.
w sprawie złQżenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzyn arodowej, dotyczącej
ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia
24 kwietn~a 1926 r.
Podaje się niniejszem do w i adomo ś ci, że w dniu
1 września 1930 r. zosŁ a ł złożony VI archiwach Rzą
du Francuskiego w imieniu Rządu Austrjackiego dokument ratyfikacyjny konwencji międzynarodowej,
dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r.
Nr. 21, poz. 177).
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

stąpiły do międzynarodowej konwencji, dotyczącej
ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dn.
24 kwietnia 1926 r. lDz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 21.
poz. 177):
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Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski

692.
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 14 sierpnia 1931 r.
w sprawie przystąpienia AIgerji, Angoli i San-Marino
do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu
drogowego, podpisanej w Paryżu dn. 24 kwietnia
1926 r.
Podaje się niniejszem do wiadomości:
1° że, zgodnie z odnośnym komunikatem Rzą
du Francuskiego, Rząd Portugalski zgłosił w dniu
16 maja 1931 r. przystąpienie za Angolę do między
narodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego,
podpisanej w Paryżu dn. 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U.
R. P. z 1930 r. Nr. 21, poz. 179) oraz
2° że do tejże konwencji przystąpiły: kolonja
francuska Algerja z dniem 2 maja 1931 r. oraz Republika San-Marino z dniem 9 czerwca 1931 r.

694.
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 25 sier;p.nia 1931 r..
w sprawie przystąpienia Księstwa Monaco do mię
dzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia
30 września 1921 r.
Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie
z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że w dniu
18 lipca 1931 r. Rząd Księstwa Monaco zgłosił przystąpienie do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, poc..p isanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r.
Nr. 125, poz. 893).
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
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693.
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 14 sierpnia 1931 r.
w sp:-awie przystąpienia do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Podaje się
pujące Państwa,

niniejszem do wiadomości, że nastę
kolonje i terytorja mandatowe przy-

OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 25 sierpnia 1931 r.
w sprawie przystąpienia Estonji do konwencji mię
dzynarodowei opjumowej i protokółu, podpisanych
w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie
z 'odnośnym komunikatem Sekretarjat\} Ligi Narodów, że przystąpienie do konwencji międzynarodo
wej opjumowej i protokółu, podpisanych w Genewie
dnia 19 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 108,

