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Prof. Doufor Lobo d' Avila
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TCHECOSLOVAQUIE
CZECHOSLOV AKI~
CZECHOSŁOWACJA
Miroslav Plesinger - Boiinov
Miroslav Plesinger-Boiinov
Dr. Vaclav Joachim
Dr Vaclav Joachim
URUGUAY
URUGUAY:
URUGWAJ
E.E.Buero
E. E. Buero
się z ,powyższą konwe1lJcją
protokołem, uznaliśmy je i uznajemy za

Zazn.a.jomiJws:zy
oraz

Apres avoir vu et examine lesdits Conven"
Hon et iProtocole Nous les avons approuves et
a~pr'o'l1VO'OlS en tl()utes et chrucrunle drels dJ~SlpoISH:iI()' n , s
qui y sont contenues, declarons qu'ils sont
acceptes, ratifies et confirmes et promettons
qu'ils seront inviolablement observes.
En Foi de Quoi Nous avons donne les
Presentes, revetues du Sceau de la Republique.
A Varsovie, le 12 mai 1934.

słuszne zarówno w całości, jak i każde z zawar/tych w nich pios tan owień i oświadczamy, że
są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.
Na dowód C!ZIQg'o W)11darliśmy Akt nrilnrie}szy,
opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.
~ .warszawie, dnia 12 maja 1934 r.
Mościcki

(-) l.

(-) l.

Prezes Rady Ministrów:
(-) J. Jędrzejewicz
Minister Spraw Zagranicznych:
(-) Beck

'Mościcki

Le President du Conseil des Ministres

(-) J.

Jęc!rzejewicz

Le Ministre des Affaires Etrangeres
(-) Beck
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OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 15 czerwca 1937 r.
o złożeniu przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 12
kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie
oraz protokołu z tej samej daty, dotyczą.cego przypadku bezpaństwowości - i o przystąpieniu ' szeregu Państw do tej konwrencji i protokołu.

I.

Podaje się niniejszym do wiadomo'ści. że w wykonaniu postanowień art. 23konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw -o obywatelstwie, i art. 7protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
w Sekretariacie Generalnym Ligi Narodów złoż,ony został w imieniu Rz,ądu Polskiego dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji i protokołu.

II.
Równocześnie

wiadomości zgodnie z
Narodów, że:
,
wykonaniu postanowień art. 23 wspomnianej

podaje

się

do

komunikatami Sekretarza · Generalnego Ligi
a) w
konwencji ~ostały złożone w Sekretariacie Ligi Narodów dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji w imieniu
Rządów:

Szwecji
.
.
z oświadczeniem, że postanowienia, zawartego w drUigirm zdaniu art. 11, nie przyjmuje się wrprzypadku, gdy kobieta, o której 1l1ówi ten artykuł, po odzyskaniu obywatelstwa swego kraju nie
ustali w tym kraju s,wQljego zwykłego miejsca pobytu;
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz wszystkioh części IJllperium Bry,t)'Jj.skiego nie będą
cych oddzielnymi członkami Ligi Narodów,
Kanady,
Chin
- 'z -zastrz'eżeniem z arl .. 4,
Ind'ii Brytyjskich

Poz.
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zastrzeżeniem, że 'z godnie z postanowieniami art. 29 J~go ,Brytyjska Mość nie przyjmuje
żadnego zobowiązania w stosunku do terytoriów indyjskich należących do księcia lub władcy
pozostające: go 'p,o d Jego zwierzchnictwem, lub też w stosunku do ludności rzeczonych teryto-

Z

riów;
Holandii (łącznie z Indiami Holenderskimi, Surinam i Cura9ao) j ratyfikacja wyłącza przyjęcie
przez Holandię, zgodnie z artykułem 20 konwencji, postanow ie ń jej artykułów 8, 9 i 10j
h) w wy:kórtaniu postanowień art. 24 wspomnianej konwencji zostały zlożone w Sekretariacie Ligi Narodów akty przystąpienia do konwencji w imieniu Rządów:
NorwegiIi,
Monako,
Brazylii
z zasŁ:rzeżeniem, że Brazylia nie przyjmuje artykułów 5, 6,7, 16 i 11, ponieważ są one sprzeczne z pod'sta,w owymi zasadami jej ustawodawstwa wewnętrznegoj
e) w wykonaniu postanowień art. 7 wspomnianego wyżej , protlo,kołu zo:staly zło'żoll1e
w Sekretadacie Ligi Narodów dokumenty ratyfikacyjne tego ,proMkołu w imieniu
..
Rządów:
.
~e!lkiei Brytanii i Irlandii Północn,ej oraz wszystkich c.zęści ImperilUm Brytyjskie~'o, nie będą
cych oddzielnymi członk~mi Ligi Narodów,
Indii Brytyjs;k ich
:t zastrze.żeniem, że zgodnie z postanowieniami art. 29 Jego Brytyjska Mość nie przyjmuje
'b dneg,o zobowiązania w stosunku do terytoriów indyjskich, należących do księcia lub władcy
pozostającel1o !pod Jego zwierzchnictwem, lub też w stosunku do ludności rzeczonych tery totiJów,
Chin,
Chili,
Australii (łącznie z terytoriami Papuazji i wyspy Norf.olk 'oraz terytoriami mandatowymi Nowei Guinei i Nauru) ,
.
Unii Południowo - Afrykańskiej,
Holandii (łącznie z Indiami Holenderskimi, Surin~m i Cura'rao)j
d) w wykonaniu postanowień art. 8 wspomniruIlego protokołu zos~ały złożone w Sekretariacie Ligi Narodów akty przystąpienia do tego IProtokołu w imieniu Rządów:
Brazylii,
SalwadOll'u.

III.
IPwtokoły przewidziane w ustępie pierwszym art. 26 konwencji oraz w ustępie pierwart. 10 protokołu zosŁały sporządzone IPrzez SekretalTza Generalnego Ligi Narodów

szym
w dniu 2 kwietnia 1937 roku.

M inister Spraw Z agralIllcznyc:
.
h Beck
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW :WEWNĘTRZNYCH

z dnia 14 'c zerwca 1937 r.
O obowiązku urzą.dzania

w domach skrzynek li5towych dla

docęczania mieszkańcom

kOres-

pondencji pocztowej.
Na lPodstawie art. 410 pkt 6 oraz art. 416
'ro'zlPorządzenia; Pr.ezyde'nŁa Rzeczyp.oISl'H:iilitej ~ dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budo',w lanym i zalbudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.
Nt 2'3; poz. 202) w btŻlmietlm ustawy z dnia
\1-4 l~pca 1936 t;. (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405)
zarz, ądz:rum co następuje:

w miejscu łatwo dostępnym, oświeblonym i zabez,piecz.onym przed opadami atmosferycznymi,.

§ 1. W domach -o więcej niż dwóch kondypowinny być urządzone skrzynki listowe dla doręczenia mieszkańcom korespondencji
listówej.
W domach ist.nieiących sk'r zynki listowe
powinny być urządzone w razie nadbudowy, powiększenia lub przebudowy tych domów.

Dla każdego samoistnego mieszkania powinna być urzą'dżonao,sobno ,sl<rytka. Ponadto
powinna być ur.ządzona skrytka dla zwracanej
kore!Wondencji.

u!>t. 2

~naejach

§ 2. Skrzy;nJki listOWie powinny być umieszczone na !parterze w bramach lub sieniach,

§ 3. Skrzynki powinny być podzielone na
skryt·k i o wy.mia'r a,ch, wynoszących co najmniej
30 X 23 X 8 cm.

lKażdaśktytka ipowinna być zamykana oddzieJnie i posiadać otwór do wrzuca,n ia korespondencji. Zamki sk'r ytek w skrzynkach, znaJdujących się na jednej dżiałce Lub nieruchOniOści, po'w inny być różne. Drzwittki skrytek po-

