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232 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 27 lutego 1937 r. 

W sprawie przystąpienia Finlandii do konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabryka
cji i o uregulowaniu podziału środków odurzających. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgod
nie z komun~katemSekretarza Generalnego li
gi Narodów, że Vi wykonaniu postanowień 
art. 29 konwencji · o ()g,ra,n~cz:eniu fabrY'kacji 
i o UJl'egulowanń.u pod1zia:łu środków odurzają
cych, podpis.anej w Ge.newite dnia 13 lipca 
1931 r. wraz z protokołem podpisania (Dz. U. 

R. P. z 1934 'r. Nr 12, poz. 97), zoS'tał złożony 
Sekretarzowi Genelralnemu Ligi Narodów dnia 
25 września 1936 1". W imieniu RJządu Finlandz
kiego dokument przystąpienia do po'wyżS'zej 
konwencji i protokołu podpisania. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

233 
OśW,IADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 27 lutego 1937 r. 

w sprawie przystąpienia 'Papuazji, wyspy Norfolk i terytoriów mandatowych Nowel Gwinei 
i Nauru do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobie

tami i dziećmi. 

Podaje się niniejszym do wiadomoIści, zgod
nie z komunikatem Sekretarza Generalnego li
gi Narodów, że, w wykonaniu postanowień art. 
14 międzynarodowej konwencji o zwalczaniu 
handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Gene
wie dnia 30 września 1921 r. (Dz. U. R. P. 
Z 1925 r. Nr 12!), poz. 893), Rząd Brytyjski zgło-

sił Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów 
dnia 2 września 1936 r. w imieniu Rządu Austra
lijskiego przy",tąpienie Papuazji, wyspy Norfolk 
i terytoriów mandatowych Nowej Gwinei i Na
uru do powyższej konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

234 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 11 marca 1937 r. 

w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i arty
stycznych, przejrzanej ostatnio dnia 2 czerwca 1928 r. 

Podaje się mmeJszym do wiadomości, 
z~odnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, 
że w wykonaniu postanowień art. 25 konwencji 
berneńskiej o ochronie dzieł literackich i arty· 
stycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrza
nej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzy
mie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. 
z 1935 r. Nr 84, poz. 515) zostało zgłoszone 
Rządowi Szwajcarskiemu w imieniu Rządu Ło-

I 

tewskiego przystąpienie . do powyższej kon
wencji, która zacznie obowiązywać z dniem 
15 maja 1937 r. Równocześnie Rząd Łotewski 
zgłosił zastrzeżenie utrzymania w mocy art. 5 
konwencji berneńskiej z 1886 r. o ochronie dzieł 
literackich i artystycznych, przejrzanei w Pa
ryżu w 1896 L, dotyczącego prawa przekładu. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

235 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 11 marca 1937 r. 

w sprawie złożenia przez San Domingo i Peru dokumentów ratyfikacyjnych umów świato
wego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r. 

Podaje się nimeJszym do wiadomości, 
z20dnie z komunikatami Rządu Egipskiego. że 

w wykonaniu postanowień art. 14 Światowej 
Konwencji Pocztowej (Dz. U. R. P. z 1935 r. 




