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Dz:lennik Ustaw Nr 6

Str. 69

,

Poz. 53, 54, 55 I 56

c~enie terminu nastąpiło z ważnych powodów,
uzasadni,o nych przez płatnilka.

Odwołania wnIesIone po
odwołania o których mowa w §

2)

terminie oraz
4 ust. 2, pozo~
stawia bez roz:patrzenta władza skarbowa, do
której wpłynęło odwołanie.
3) Upoważnia się dyrektorów izb skarbowych do darowania skutków przekroczenia terminu do wniesienia odwołania, jeżeli prze kro-

w

'. § 6. Rozporządzenie niniejue
z dniem ogłoszenia.

wchodz.l

życie

Minister Skarbu: E. Kwiatkowsld.
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z dnia 4 grudnia 1936 r.
w sprawfe rozciąJ;!nięcia Da Wschodnie Indie Holenderskie, Surmam ł Curaf;ao oraz Da Mincblt
Sabry Marku Quesna porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.
"Stosowanie niniej,s zeg,o porozumienia do
Ws'c hodnkh J,n,clii H()ł!emdeuski~h i Surinamu n;.
pociąga obowiązku, aby statystyki, stanowiące
przedmiot niniej,s zego porozumienia, były dostarczane w odniesieniu do całej ludności tych
zamorskich terytoriów holenderskich", '

Podaie się niniei's zym do wiadomości, zgodnie z kOIpuni'k atami Rządu Brytyjskiego, że:
a) w wykonanw tp. 1 a.Ń. 8 lporozumienia
statysi~ ,pr,zycz)"D z.gonów, lP'odpisatnego
w:rnz z pl'O'tOlkoł'em podipisatnia w Lon:dY'll1e dnia

()

19 ceerwca 1934r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 57,
poz. 367), zos,tało Z!głosz.one Rządowi Bryty~Slkie
mu w dn.iu 27 l~pca 1936 r. w lJmien~u Rządu Holenderskiego stos'OIWanie tego Iporozumie.nra do
WlSChodnitCh Indii Holenrlea-1SIklch. Su.rtiID.aan i euratrao.
Rząd Holenderski zgłosił równ<x:ześme na-

bl w wytkoo'anLu !p. 2 protokołu podp-isanda
tego porozumienia, zostało zgłoszone Rządowi
Brytyiskiemu w dniu 21 lipca 1936 r. w imieniu'
Rządu Egipskiego stosowan'ie powyższego poroz:umi,e.nia do milCqlScowości Min.chat Sa.bry Markaz QuetSna w DolnytIll E~ie.

stępujące zastrzeżenie:

/

Minist~r Spraw Zagranicznych:

Beck
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z dnia 10 grudnia! 9J6 r.

W

\
'
sprawie przystąpienia Austrii do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnienin zna,
ków drogowych.

Poda;.e S'ię Mn1'e<jszYJll &0 wiadomości, zg'o d·
nie z komumikatem SeklTetarz'll Gen.era!ne,g:o 'Ligi Narooów. Źle w wytk,onamDu postaO'Owień
art. 9 konwencji o uiedn'OS1.a.qnieniu znaków drogow)'Ch. podpllSameń w Geinewie dnia 30 marca
1931 ~. w.ru.,z zal"CZIIlIiJlUem (iOz. U. R. P. % 1934 .

r. Nr 87, poz, 7931, został ~ożonv SelkretarrZJmVi
Generalnemu Lugi NClJrodów dnia 21 61erpni.a
1936 r. w imien~u RJzą.d'U AuM'rlaokiel.1>o doK.umem pr,zy&tąpienia do tpOWyiJszeq .kon.weooji.

Minister Spraw Zagranicznych: B4ci
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z dnia 17 grudnia 1936 r.
złożenia przez Stany Zjednoczone Ameryki dokumentu ratyfikacyjnel!o między
narodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie . życia na morzu.

w sprawfe

Podaie się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Brytyisk j e~o,że w
wykonaniu postanowień art. 63, międzynarodo-

we;

konwencii o bezpiec_zeńsłwie życia na morzu. podpisanei w Londynie dnia 31 maj,a 1929 f.
wraa. z zał~CIZIIlIiJlciem l 0Il'IU
koń<:ow}"ID

"t.em

