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469. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE. 

z dnia 23 lipca! 1936 r. 

w sprawie przystąpienia Węgier do konwencji o ujed
nostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących mię
dzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 paź-

dziernika 1929 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wy
konaniu postanowień art. 38 konwencji o ujednostaj
nieniu niektórych prawi,cleł, dotyczących międzyna
rodowego- przewozu lotniczego, podpisanej wraz 
z protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 paź
dziernika 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 8, poz. 49) 
Rząd Węgierski zgłosH Rządowi Polskiemu dnia 
29 maja 1936 r. przystąpieni,e do powyższej konwencji 
i protokołu dodatkowego. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

470. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 29 lipca 1936 r. 

w sprawie złożenia przez Rząd Brytyjski deklaracji 
o rozciągnięciu na Nigerię i Sierra Leone konwencji 
międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego 

z dnia 24 kwietnia 1926 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie 
z komunika,tem Rządu Francuski'ego, że w wykonaniu 
postanowień art. 12-B konwencji międzynaroibwZ!j, 
dotyczącej ruchu samochodoweg'o, podpisanej w Pa
ryżu dnia 24 kwieŁniia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r. 

Nr. 21, poz. 177), Rząd Brytyjski złożył dnia 14 mar
ca 1936 r. Rządowi Francuskiemu notyfikację o roz
ciągnięciu postanowień powyższej konwencji na te
rytoria następujące: 

Nigeria (Kolonia, Protektorat i Kamerun pod 
mandatem brytyjskim) 

Sierra Leone (Kolonia i Protektorat). 
Jednocześnie podaje się do wiaJdomości, że 

w myśl art. 5 wymienionej konwencji, obrane zostały 
jako znaki wyróżniające dla samochodów następujące 
litery: 

dla Nig·zrii (Kolonia, Protektorat i Kamerun pod 
mandatem brytyjskim) - W AN. 

dla Sierra Leone (Kolonia i Protektorat) 
WAL. 

471. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

zdni;a 6 sierpnia 1936 r. 

w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwen
cji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Hiszpańską,. z dnia 14 grudnia' 

1934 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na 
podstawie art. XXII konwencji handlowej i nawiga
<:yjnej między RzecząpospoHtą Polską a Republiką 

. Hi~szp-ańską, podp-isarnej w Madrycie dnia 14 grudnia 
1934 r. (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 35, poz. 273), Rząd 
Polski zgłosił z dniem 25 lipca 1936 r. przystąpienie 
Wolnego Mias.ta Gda,ńska; do powyższej konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
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Cena 25 i!r 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagraniczne I dolicza się 4 zł 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenum( ratę wpłacać należy z góry przed początkiem każdego kwar
tału, półrocza lub roku. 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje z powodunieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy . do właściwych urzędów pocztowych 

niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie 
uwzględnia się. 

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosit należy za po'rednictwem P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw 30·130. 


