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533
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 16 listopada 1950 r.

w sprawie

przystąpienia

Republiki San-Marino do konwencji genewskiej z dnia 27 lipca 1929 r. o polep·
szeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych.

Podaje się mmeJszy m do wiadomości, że zgodnie
z art. 36 konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych
w arr.liach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27
lipca 1929 r.' (Dz. U. R . P .' z 1932 r. Nr 103, poz. 864),

Republika San-Marino zgłosiła dnia 12 październ i ka
1950 r. swoje przystąpienie do powyż szej konwencji.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. St. Skrzeszewsld

534
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 6 grudnia 1950 r.

w sprawie wypowiedzen.ia przez

Polskę konwencji o wy "ta w a ch międzynarcdowych, podpisanej w Paryiu dnia

22 l istopada 1928 r.
Podaje się mme]szym do wiadomości, że n a podstawie art. 37 konwencji o wystawach m ię dzynaro d o
wych, podp~sanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
(Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 84, poz. 728), zostało notyfiko-

wane Rządowi Francuskiemu dnia 24 listopada 1950 r.
wypowiedzenie przez Polskę powyższej konwencji.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. St. Skrzeszewski

535
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 7 grudnia 1950 r.

w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję konwencji o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych mię
dzy

Polską

a

Szwecją,

podpisanej w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 24 konwencji o ekstradycji i pomocy sądowej
w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanej w .Warszawie dnta 30 sierpnia 1930 r. (Dz. U. R. P.
z 1932 r. Nr 49, poz. 454), nastąpiło dnia 30 listopada

1950 r. wypowiedzenie przez
wencji.

Szwecję powyższej

kon-

Minister Spraw Zagranicznych: w z. SI. Skrzeszewski

536
OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1950 r.
błędu w rozpOi·ządzen; ,.l Rady Ministrów z dnia 15 listopada 195C r. w sprawie organizacji państv-'owych lcołn.\sji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.

w sprawie sprostowania

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 dekretu Prezydenta
z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.
z 1935 r . Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. Nr 55, poz. 305)
prostuj e się następujące błędy:
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1950 r w sprawie organizacji p:lństwowych koRzeczypo~politej

mISJI arbitrażowych i trybu postępowania arbitraż o we
go (Dz. U. R P. Nr 53, poz. 484):
1) w § 82 ust. 3 zamiast ,,(§ 8)" powinno być ,,(§ 87)",
2) w § 87 zamiast daty ,,1950 r." powinno być

,,1955 r.".
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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