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z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt
dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. R. P.
z 1925 r. Nr 54, poz. 372), złożenie w imieniu Rządu
Norweskiego dokumentu ratyfikacyjnego powyższej
konwencji zostało zarejestrowane w Sekretariacie
1igi Narodów w dniu 21 lipca 1936 r.

Nr 85.

bl w wykonaniu postanowień art. 26 tej kopwencji Rząd Brytyjski zawiadomił Rząd
Związkowy Szwajcarski o stosowaniu powyższej konwencji w Papuazji, na wyspie
Norfolk i w terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru, przy czym rozciągnię
cie to weszło w życie w stosunku do terytoriów wyżej wymienionych w dniu 29 lipca
1936 r."

Minister Spraw Zagranicznych: Beck

Minister Spraw Zagranicznych: Beck

599.
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 19 października 1936 r.

w sprawie przystąpienia Austrii i Rumunii oraz stosowania w Papuazji, na wyspie Norfolk i w terytoriach mandatowych Nowej Gwinei i Nauru konwencjibe.rneńskiej, z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej
ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Z

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie
komunikatami Rządu Szwajcarskiego, ż e:
al w wykonaniu postanowiCli art. 25 konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich
i artystycznych z dnia 9 września 1886 r.,
przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada
1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.
(Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 84, poz. 515) zostały

zgłoszone

Rządowi

Związkowemu

Szwajcarskiemu, w imieniu Rządu Austriackiego· i Rządu Rumuńskiego, przystąpienia
do- tej konwencji, przy czym konwencja powyższa weszła w życie w stosunku do tych
krajów w dniach następujących:
Austria
Rząd Austriacki zawiadomił,
że konwencja będzie sŁoso

wana od 1 lipca 1936 r.
Rumunia

dnia 19 lipca 1936 r.

dnia 6 sierpnia 1936 r.

Tloczono z polecenia Ministra

600.
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 6 listopada 1936 r.

w sprawie

wymiany dokumentów ratyfikacyjnych'
taryfowego, podpisanego w Warszawie dnia 23 marca 1936 r.

polsko-estońskiego protokołu

Podaje się niniejszym do- wiadomOŚCI, że zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie ratyfikacji polsko-estońskiego protokołu taryfowego,
podpisanego w Warszawie dnIa 23 marca 1936 r.
(Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 415) Prezydent Rzeczypo-spolitej ratyfikował powyższy protokół w dniu
15 września 1936 r. oraz że wymiana dokumentów
ratyfikacyjnych tegoż protokołu, w wykonaniu jego
punktu 3, nastąpiła w Tallinnie dnia 23 października
1936 r.
Tekst protokołu zosŁał opublikowany W Dz. U.
R. P. z 1936 r. Nr 25, poz. 203 wraz z mzporządze
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia
1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia
w życie postanowień wspomnianego protokołu.
Minister Spraw Zagranicznych: Beck

Sprawiedliwości

w Drukarni

Państwowej

w Warszawie.
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