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OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 4 grudnia 1936 r.' 

w sprawie zgłoszenia przystąpienia wyspy N()rfolk i terytorium mandatowego Nauru do Kon
wencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, 

przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. 

Podaje się n.iniei'szym do wiadomoścf, zgo,d
r.le z komunikatem Rządu Szwajcarskiego z dnia 
29 czerwca 1936 r., że w wykonaniu ad. 16-bis 
Konwe:!1Jcji Zw,iązkowej Parysikielj z ,dniia 20 mar
ca 1883 r.O· ochooinie właSinOlś:ci iprzemys:ŁOIWej, 
pr.z:eij.rzrune.j w Bruks-eli dnia 14'~ruanIa 1900 r., 
w 'Wa's:zyngto:nie dnia 2 CiZ:et"Wlca 1911 r. i w Ha-

dze .an.ia 6 lis.ł:opada 1925 r. (Dz.. U. R. P. z 1932 r. 
Nr 2, 'Poz.. 8), ~os>tało iZłgło\Szone Rlz<lidowl Szwaj
camSlkiemu jpr,zelZ Rząd BrytYJjlSlki ipt'zys-Łąpie'11lie 
wyspy Norf.olk i. teryto1rium mandat'o,we'go Na.u
ru do 'Po1wyżslzej lkionwe'11laji. 

Minister Spraw Zrugrani1:znych: Beck 
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OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 4 grudnia 1936 !l".: 

W sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. 
o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych. 

Podaje się niniej'szym do wiadomości, zgod
nie z komuniikatem Rządu Szwajcarskiego, że 
rw wykonaniu art. 32 konwencjli Q polepszeniu 
losu rannych i chorych w armiach czynnych, 
podpisane;j w Genewie dnia 27 liipca 1929 r. 
(Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 103, poz. 864). został 

złożony w Bernie w archiwa'ch iRJządu SZlWa;c:ar
skiego w imieniu Rządu 'Węgierski:ego dnia 10 
wrześ:nia 1936 r. dokument raty:fika(;yjny po~ 
wyższej konwencji. 

Minister Spraw Za:granicznych: Beck 

16 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 4 grudnia ·1936 '1". 

W sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 271ipca 1929 rJ 

dotyczącej traktowania jeńców wojennych. 

Podaje 'się niniejszym do wlia1aomości, zgod
nie z komunikatem Rządu Szwaicarslkiego, że 
w wykonaniu art. 91 konwencji dotyczącej 
traktOIWania jeńców wojennych, podpisanej w 
Genewie dnia 27 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. 
z 1932 r. Nr 103, poz. 866), został złożony w Ber-

nie w 8Jrchilwach Rządu SZiWajca,rslkiego w ode
niu Rządu Węgierskięgo dnia 10 września 
1936 r. dokument ratyHkacyjny powyższej kon
wencji. 

Minister Spraw Zagranicznyc;h: Beck' 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowe; w Warszawie. 87627 

Cena 40 gr. 

!Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi wikraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwo
we oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (2'4 zł rocznie). Do prenumeraty za,granic.z
nej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy z góry 

przed początkiem każdego kwartału. półrocza lub roku. . 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyncze wykonywa się iedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje z' powodu nieotrzymania poszczegÓlnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów po'Czto
wych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóżnionych lub wniesionych nie-

. właściwie nie uwzględnia się. , . 

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosić należy za pośrednictwem P.K.O. na konto czekowe Dz. Ustaw '30-130. 




