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Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów dnia 
4 stycznia 1938 r. w imieniu Rządu Unii Połu-

dniowo-Afrykańskiej dokument przystąpienia 
do powyższej konwencji i protokołu. . 
Minister Spraw Zagranicznyc!t: Beck 

286 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 21 marca 1938 r. 

'W spra1wie ,przystąpienia Peru do protokołów zmieniających konweincję z dnia 13 paździer
nika 1919 r. urządzającą żeglugę powietrzną. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgod
nie z komunikatem Sekretarza Generalnego 
Międzynarodowej Komisji Zeglugi Powietrznej, 
że w wykonaniu końcowych postanowień pro.
tokołów, z dnia 27 października 1922 r., z dnia 
30 czerwca 1923 r., z dnia 15 czerwca 1929 r. 
i z dnia 11 grudnia 1929 r., zmieniających częś
ciowo konwencję urządzającą żeglugę powietrz-

ną, podpisaną w Paryżu dnia 13 października 
1919 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 108, poz. 837), 
zostało zgłoszone Sekretarzowi Generalnemu 
wyżej wymienionej Komisji w imieniu Rządu 
Republiki Peru przystąpienie z dniem 6 lipca 
1937 r. do powyższych protokołów. 

Minister Spraw Za,granicznych: Beck 

287 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 21 marca 1938 r. 

:w sprawie przystąpienia Salwadoru i Węgier do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. doty
czącego prżepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgod
nie z komunikatem Rządu Brytyjskiego, że 
w wykonaniu postanowień ust. 6 protokołu 
dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi 
podwodnych, podpisanego w Londynie dnia 6 li
stopada 1936 r. (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 55, 

poz. 425), zostało zgłoszone Rządowi Brytyj
skiemu dnia 24 listopada 1937 r. w imieniu Rzą
du Republiki Salwadoru i dnia 8 grudnia 1937 r. 
w imieniu Rządu W ęgierskiego przystąpienie 
do powyższego protokołu. 

, 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

288 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 21 marca 1938 r. 

W sprawie przystąpienia Terytorium Tanganyiki do konwencji związkowej z dnia 20 ma,rca 
1883 r. o ochronie własności ,przemysłowej., przejrza,nej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 

1925 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgod
nie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że 
w wykonaniu art. 16-bis konwencji związkowej 
paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie 
własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli 
dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 
2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 

1925 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 2, poz. 8), zo
stało zgłoszone Rządowi Szwajcarskiemu, przez 
Rząd Wielkiej Brytanii przystąpienie do po
wyższej konwencji za Terytorium Tanganyiki 
z dniem l stycznia 1938 r. 

Minister Spraw Za,granicznych: Beck 

========================================================~ 
Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 93453 

Cena 60 gr 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwo
we oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicz
nej dolicza . się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy z góry 

przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku. 

Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności. 
Reklamacje z powodu nie otrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów poczto
wych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych nie-

właściwie nie uwzględnia się. 

'Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P. wnosić należy za polirednictwem P. K. o. na konto czekowe Dz. Ustaw 30-130. 


