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563
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 6

w sprawie

przystąpienia

października

1937 r.

Austrii do kon,wencji z dnia 1l października 1919 r.

urządzającej że

glugę powietrzną.

Podaje się niniejszym do wiadomości,zgo
dnie z komunikatem Rządu Francuskiego, że
w wykonaniu postanowień a,r t. 41 konwencji
urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w
Paryżu dnia 13 października 1919 r. (Dz. U.
R. P. z 1929 r. Nr 6, po·z. 54), oraz w wykonaniu
końcowych postanowień protokołów, zmieniających ,częściowo powyższą rkonwencję (Dz. U.

R. P. z 1931 r. Nr 108. poz. 837), zostało zgło
sz.one Rządowi Francuskiemu w imieniu Rządu
Austriackiego przystąpienie od dnia 3 czerwca
1937 ·r. do powyższej konwencji i wyżej wymienionych protokołów.
Minister Spraw Zagranicznych: Beck

664
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 9
W

sprawie

października

1937 r.

przystąpienia

Łotwy do konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o o.g raniczeniu fabryka.
cji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.

P.odaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego
Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień
art. 129 konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o
uregulowaniu podziału środków odurzających.
podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 r.
wraz z protokołem podpisania (Dz. U. R. P.

z 1934 r. Nr 12, poz. 97). został złożony Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów dnia 3
sierpnia 1937 r. w imi·eniu Rządu Ło>tewskiego
dokument przy,stąpienia do powyżs-zej konwencJi.
Minister Spraw Zagranicznych: Beck

566
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 9 października 1937 r.

w sprawie przyjęcia ograniczenia zgłoszonego przez Wolne Państwo Irlandii przy przystąpie
niu do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli
trasowan1ycb i własnych.
P.odaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego
Ligi Narodów, że wobec nie zgłoszenia sprzeciwu w terminie sześciu mie.sięcy, .przewidzianym prz,ez pkt 4 postanowienia D protokołu do
konwencji dotyczącelj opłaty stemplowej w
przedmiocie weksli trasowanych i własnych,

podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia
7 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 26,
poz. 179). ograniczenie zgłoszone IPrzez ,W olne
Państwo Irlandii przy przystą.pieniu do powyż
szej konwencji (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 26,
poz. 180) zostało przyjęte.
Minister Spraw Zagranicznych: Beck

666
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 25

października

1937 r.

w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską
a Szwajcarią z dnia 28 października 1936 r., dotyczącego kontyngentów na tkaniny wełnia.
ne i plecionki do kapeluszy.
Podaje się llInIeJszym do wiadomości. że
zgodnie z ustawą.~ dnia 20 kwietnia 1937 r. (Dz.

U. R. P. Nr 33, poz. 253) nastąpiła w dniu 7
sierpnia 1937 r. ratyfikacja porozumienia mię-

