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OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 24 listopada 1937 r. 

w sprawie słosowania do Adenu i Birmanii posłan'owień umów Światowego Związku Poczto· 
wego z dnia 20 marca 1934 r • . 

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgod
nie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że 
w wykonaniu postanowień art. 9 Światowej 
Konwencji Pocztowej, podpisanej w Kairze dnia 
20 marca 1934r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 93, 
poz. 588), Rząd Brytyjski zawi1adomił Rząd 
Szwajcarski w dniu 8 lipca 1937 r" iż Aden 
i Birmania, które dotąd, jako wchodzące w 
skład lndy; brytyjskich, należały do Światowej 
Konwencji Pocztowej i porozumienia o listach 

i pudełkach z podaną wartością, podpisanych 
w Kairze dnia 20 marca 1934 r. COZ. U. R. P. 
z 1935 r, Nr 93, poz. 589), · od dnia l kwietnia 
1937 r, posiadaj ą: pierwsze z wymienionych 
terytoriów -- statut kolonii brytyjskiej, dru
gie - statut zamorskiego terytorium brytyj
skiego, z oddzie'lnym zarządem pocztowym i 
odtąd należą w tym charakterze do powyższych 
konwencji i porozumienia, 

Ministe'r Sprww Zagranicznych: Be.ck 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 13 grudnia 1937 r. 

w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych trzeciego protokołu dodatko
wego z 24 kwietnia 1936 r. do konwencji handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Kró

lestwem Węgierj podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 f. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że 
zgodnie.z ustawą z dnia 3 lipca 1937 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 53, poz. 413) nastąpiła w dniu 20 paź
dziernika 1937 r. ratyfikacja trzecieigo protoko
łu dodatkowego' z dnia 24 kwietnia 1936 r. do 
konwencji handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą 
Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Bu
dapeszcie dnia 26 marca 1925 r. (Dz. U. R P, 
Nr 93, po,z. 656), oraz że wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych powyższego protokołu dodaŁ-

kowego w wykonaniu jego punktu 3 dokonana 
zo'stała w Warszawie dnia 2 grudnia 1937 r. 

Tekst wspomnianego protokołu wraz z prze
kładem na język polski opublikowany został ja
ko załącznik do rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1936 r. w spra
wie tymczasowego wprowadzenia w życie po
stanowień tegoż protokołu (Dz. U. R P. Nr 44, 
poz. 325). 

Minister. Spraw Zagraniczny.ch: Beck · 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukami Państwowej w Warszawie. 95229 
Cena 25 gr 

Prenumerata Oz, U. R. P, wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł roc.znie). Władze, urzędy i instytucje państwo
we oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zl kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zaaranicz
ne; dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy z 4óry 

przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku. 
Zamówienia na prenumeratę jak równie;i: na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należnoścI. 
ReklamaCje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów poczto
wych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, Reklamacji spóźnionych lub wniesionych nie-

właściwie nie uwzl!Iędnia się. 
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