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424. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 10 lipca 1936 r. 

w sprawie przystąpienia Islandji do międzynarodowej . 
konwencji dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 

24 kwietnia 1926 r. 

Podaje się niniej'szem do wiadomości, zgO'dnie 
z komunikatem Rządu Francuskiego, że w wykonaniu 
posŁanowieli art. 13 międzynarodowej konwencji do
tyczącej ruchu samochodowego, pO'dpisanej w Paryżu 
dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 21, 
poz. 177), zosŁało zgłoszone dnia 15 listopada 1935 r. 
Rządowi Francuskiemu w imieniu Rządu Islandzkie
go przystąpienie Islandji do tej ·konwencji. 

Jednocześnie podaje się do wiadomo'ści, że 
w myśl po.stanowień art. 5 wymienionej konwencji, 
ustalone zostały dla Islandii, jakO' znak wyróżniający 
dla samochodów, litery IS. 

Ko.nwencja ta weszła w życie w stosunku do 
Islandji z dniem 1 mar·::a 1936 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

425. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 10 lipca 1936 r. 

w sprawie rozciągnięcia na Nową Fundlandję mię· 
dzynarcdowej konwencji o linj~ch ładunkowych 

z dnia 5 lipca 1930 r. 

Podaje się niniejszem do. wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu Br.ytyjskiego, że w wykonaniu 
postanowień art. 21 międzynarodowej konwencji 
Q linjach ładunko.wych, podpisanej w Londynie dnia 
5 lipca 1930 r. wraz z protokółem końco.wym, za
łącznikami I, II, III, IV oraz aktem ko·ńcowym mię
dzynarodowej konferencji o linjach ładunkowych 
z 1930 r. (Dz. U. R. P . z 1933 r. Nr. 95, poz. 7371 zo
stało notyfikowane Rządowi Brytyjskiemu dnia 
1 kwietnia 1936 r. stosowanie powyższej ' konwencji 
w Nowej Fundlandji. 

Minist{:r Spraw Zagranicznych: Beck 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 84756 

Cena 40 gr 

Prenumerata Dz. U R. P. wynosi w kraju 8 zl kwartalnie (32 zl roc:znie). Wladze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu t~rytorjalnego oplacają 6 zl kwartalnie (24 zł roczn,ie). ~o pre!lumeraty zagranic~nej dol.icza się 4 zl 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacac nalezy zgory przed początkiem kazdego kwar
tału, półrocza lub roku. . " '. •• 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykony","a Się JedynIe po wpłaceniU naleznoscl. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania po~zczególnych numerów w~osić , ~a.Ieży do właści~y~h urzęd?w p.o~z~owy~h 

niezwłocznie po otrzymaniu następnego koleJnego numeru. ReklamaCYJ spoznlOnych lub wDleslOnych nlewłasclwle nie 
uwzględnia się. 

~szelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosić należy za pośrednictwem P. K. O. ' na konto czekowe AdlD~ _ p~. Ustaw 30-130, 


