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197. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 stycznia 1936 r. 

w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfi
kacyjnego konwencji, dotyczącej traktowania jeńców 

wojennych z dnia 27 lipca 1929 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że w wyko
naniu art. 91 konwencji, dotyczącej traktowania jeń
ców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 
1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 103, poz. 866), zo" 
stał złożony w Bernie, w archiwach Rządu Szwajcar
skiego, w imieniu Rządu Chińskiego w dniu 19 listo
pada 1935 r. dokument ratyfikacyjny powyższej kon
wencji. 

Minister Spraw Za~ranicznych: Beck 

198. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z- dnia 12'lub~go 1'936 r. 

w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu rały
fikacyjnego konwencji o uregulowaniu połowu wie

lorybów z dnia 24 września 1931 r. 

Podaje się niniejsze m do wiadomości, zgodnie 
z komU!IlJikatem Sekretar:jartu Ugi Na-r'odów, że w wy
konan.iJU PO&ta:no;w:~eń ario 15 (k,OltlwelIl-cii o UT-elgulo
waruu połowu wie1'OlrY'bów, ipOdip~anej w GeiIl'ewie 
dnia 24 wrz.eśrua 1931 c. (Oz.. U. R. P. z 1935 l'. Nr. 14, 
poz. 75), został złożony w imieniu Rządu Kanadyj
skiego dIIlii1a 12grudmria 1935 Ir. w Sekretruriacie Li~i 
Nwrooów dokument ł'atyiiilmcyjny ree'ClZlOIlej kOD.
we:rucjt. 

199. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 14 lutego 1936 r. 

w sprawie przystąpienia Nikaragui do międzyna~o
dowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami 

i dziećmi z dnia 30 września 1921 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikalem Sekretarza Generalneao Li~i Naro-

dów, że, w wykonaniu postanowień art. 10 między
narodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobieta
mi i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 wrześ
nia 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 125, poz. 893), 
zostało zgłoszone w dniu 12 grudnia 1935 r. w imie
niu Rządu Nikaragui przystąpienie do powyższe; 
konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

200. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 11 marca 1936 r. 

w sprawie złożenia przez Egipt i Japonię cIokumea
tów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji la

aitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomo§ci, że w wy
konaniu art. 170 międzynarodowej konwencji sani
tarne; podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1926 r. 
(Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 17, poz. 115), zostały zło
żone w Paryżu dokumenty ratyfikacyjne powyższej 
konwencji w imieniu Rządu Japońskiego dnia 17 gru
dnia 1935 r. oraz w imieniu Rządu Egipskiego dnia 
20 listopada 1935 r. 

Rząd Egipski zgłosił równocześnie następujące 
zastrzeżenia: 

l} do artykułu 70: "Rząd Królewski zastrzega 
się, że nie ratyfikuje postanowienia artykułu 70, 
zgodnie z którym rozporządzenie uchwalone przez 
RaJdę ,i 'przy:jęte przez M'OCaI'lstwa "IOZiIlJaczy m~nimalną 
liczbę lekarzy, którzy winni być przydzieleni do każ
dei stacji, jako też sposób powoływania, wynagra
dzania i upraw:J. ień tych lekarzy i wszystkich fun
kcjonarjuszy, obowiązanych do zapewnienia,' pod 
zwierzchnictwem Morskiej Rady Sanitarnej i Kwa
rantannowej Egiptu, nadzoru i wykonania środków 
zapobiegawczych", Postanowienie to, które nie 
znajdowało się w konwencjach poprzednich, jest 
istotnie sprzeczne z dekretem organicznym z 19 czer
wca 1893 r. i z rozporządzeniem ministerjalnem z te
go samego dnia, które udzielają w tej materji prawa 
decyzji Rządowi Egipskiemu". 

2) do artykułu 163: "Rząd KrÓlewski uważa za 
konieczne określić w art. 163.11 (2) znaczenie części 
zdania: "daŁa wejścia w życie niniejszej konwencji", 
która dotyczy tylko ratyfikacji konwencji przez 
Egipt". ' 

3) zastrzeżenie odnoszące się do udziału Su
danu: 

.. Rząd Królewski wycofuje swoje poprzednie 
zastrzeżenia, odnoszące się do obecności na Między-


