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OŚWIADCZENIE ' r-ZĄDOWE 

( 
z dnia 13 października 1955 r. 

w prawie przystąpienia Luksemburga do Konwenc ji z dnia 11 paźdz iernika \ g33 r. o zwalczaniu han(!lu kolJiefi!mi pełnolet-
\, ' ni_mi, zmienionej Prololwłem z dnia 12 listopada 1941 r._ 

odaje się mmejszym do wiildomości, że zgodnie z art. 1 
Kon encji o zwalczaniu handlu kob ietami ppłnoletn,i m i, pod
pisa ej w Genewie dn:a 11 pa:l\dziernika 1033 r. (Dz. U. z 1938 L 

Nr. 7 poz, 3.7), zmi enionej Protokołem podpisanym w Lak e 
, Suce ss dnia 12 listopada 1947r. (Oz, U z 1951 r. N r 59, poz. 

405) nadwilo dnia 14 marca 1955 r; przys tąpienie Luksembur
ga do powyższej Konwencji. 

\ 

Ministe l SPr aw Zagranicznych : SL, SJ\Izeszewski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 13 października 1955 r. 

w rawie przyjęcia przez Luksemburg Protokołu l dnia 12 listopada 19'~7 r. o zmianie Konwencji l dnia 30 wrzef-m a 192t r. 
o zwalczaniu handlu kooielaI!li idziećmi oraz Konwenc ji z dnia 11 października HlJ :! r. o l.walczeniu h,md!u kClhiE'tami 

. , pełno le tnimi. -

odaje się nini e jszym do wiadomości. że zgodnie z art. IV 
lit. b Protokołu o zmianie Konwe;l cji o zWil.lczfln iu ha nrllu ko
'bietarni i dzie<:mi, za wa-rte j w Genewie dn i" :lO wrześ n ia 1921 L, 

:Dra z Konwenc ji . o zwalczan iu handlu kobi e tami pelnoietnimi, 
zaw ' dej w Gene wie dn ia II paźdz i ernika , 1933 L, podpisanego 

w Lake Succe.ss dnia 12 lis t.opada 1947 r.. (Oz U , z 1951 r. 
Nr 59 .. poz. 405). nastąp iło 'dn ia 14 marca 1955 r. przy jęcie przez 
Lukse mbu rg powyższego Prot'l lwłu. 

Ministe r Spraw Zag ranicznyctl: SI, Skrzeszewski 
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" OSWIAI>CZENIE RZĄDOWE 

z dnia 18 października 1955 r. 

w pra~vie przystąpicuia szeregu krajów (lo Konwencj i dotyczącej SwiatowE' j Organiza.cji Meteorologicznej, podpisanej 
w Waszyngtonie tlnia 11 października l lHł r. 

odaje się nmle)szym do wiadomości, źe zgodnie z art. 3 
ł 33 onwencji dotyczącej $ wiatowej Organizacji Meteorolo

(- gicz ej, podpisane j w Waszyngtonie dnia 11 pa ź.dziernika 

r 1941 I. (Dz. U. z 1951 r. Nr 11, poz. 85), do .Konwencji tej p rzy
k' stąpi y: 

Zarazem podaje się do wiadomości, źe zgodnie z art. 3 
lit. d) i 34 wymi enione j,Konwencji Egipt oraz Zjednoczone Kr6-
les t",wo Wielkiej Bry tanii i Północne j Irlandii notyfikowały 
dnia 13 kw ietn ia 1955 r. St.3110m Zjednoczonym Ame ryki o -za
stosowaniu powyższej Konwencji do Ang lu-Egipskiego Sudiólnu. 

~, 

(. 

l Salwad.or dnia 27 maja 1 %5 I ., 

BOS dnia 1 czerwca 1955 I. Minister Spraw Zag ranicznych: 'SL. Skr zeszewski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z' dn ia 24 października 1955 I . 

\V sprawie przystąpienia Wenezueli, Turcji i Czechosłowilcji do międzynarodowej konwencji o li,nlach ładunkowych, 
podpisane j w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. 

odaje się ninie jszym do wiadomości, że zgodnie z art. 23 
ynarodowej kqnwencji o linia.ch ładunkowych,podpisu-

ne) Londynie dnia 5 lipca 1930 r. (Dz. U . z 1933 r . Nr 95, poz. 

W en ezueli 30 g rudnia 1954 r., 
Turcji 20 maja 1·955 r , i 
Cz~chosłowacj i 18 czerwca 19:-15 r. 

- 137), nastąpiło zgioszen ie przystąpienia do powyższej konwen-
,ej 1: Minister Spraw Zag ranicznych: Si. !JkTzeszewskJ 

.. :--. 
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