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Nr 49, poź. 238), złożony został dnia 21 lipca 1967, r. Sekretarzowi Generalnemu Organiźacji Narodów Zjednoczonych
dokument przystąpienia przez Wie·lką Brytanię do powyższej konwencj ! wraz z protokołem.
'

Zgodnie z artyk~łem 43 ust. 2 tej konwencji ' weszła ona

w życie w stosunku do Wielkiej Brytanii dnia 19 pażdzier

nika
!

1~67r.
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 2 sierpnia 1968 r.
w sprawie p.rzYjęcla p~zez Paragwaj I Lesotho znaku wyróż~lającego w ruchu międzynarodowym.
I

niniejszym do wiadomości" że ' zgodnie ,z załącznikiem 4 ust. ,3 do Konwencji o ruchU drogowym; sporządzonej w Genewie dnia, 19 września ' 1949 r. (Dz. U.
z 1959 r. Nr 54, poz. 321), Sekretarz. Generalny Organizacji
Narodów Zjednoczonych został poinformowany przez Paragwaj notą otrzymaną dnia '15 maja 1967 r. o przyjęciu przez
Podaje

się

litery PY jako znaku wyróżniającego w ruchu
międzynarodowym, a notą otrzymaną dnia 2 listopada 19!57r.
przez Lesotho o przyjęciu przez to państwo litery LS jako
takiego znaku. ,

to

państwo
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OSWIA~CZENIE RZĄDOWE ,

z dnia 2 sierpnia 1968 r.
w sprawie przystąpienia Watykanu I Izraela ,do Konwencji dotyczącej procedury cywllnej, ' sporządzonej
w Hadze. dnia l' marca 19* r.
, '
,
0_

Podaje się nin'iejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 31
Kon'wencji dotyczącej procedury cywilnej; sporządzonej w
Hadze ,dnia l marca 1954 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 17, poz. 90),
został złożony Rządowi Holandii, jako depozytariuszowi 'powyższej konwencji, dnia 19 marca '1967 r. dokument przystąpienia Watykanu do tej konwencji, a dnia ' 21 czerwcą
1968 r. dokument przystąpienia do niej Izraela. '

Zgodnie z art. 28 ust. 2 konwencji weszła ona w życie
w stosunku do Watykanu dnia 17 maja 1967 r., a w stosunku
do Izraela wchodzi ona w życie dnia 19' sierpnia 1968 r.
I
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OSWIAPCZENIE RZĄDOWE
oz dnia, 6 sierpnia 1968 r.

w sprawie

przystąpienia Kuwejtu do konwencjl o ochronie ofiar wojny, !JPorządzonych

w Genewie

dnia 12 sierpnia 1949 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 57
Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych i 'c horych
w armiach czynnych, art. 56 Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych, chorych ,l rozbitków sił zbrojnych
na morzu, art. 137 Koriwencji genewskiej o tra'k towaniu jeń
ców wojemwch oraz art. 152 Konwencji genewskiej ó ochronie osób cywilnych podczas wojny, sporządzonych w.. Genewie dnia 12 sierpnia J949 r. (Dz. U. z 1956 r. ,N r 38, P 02. 171),

złożony zos~ał dnia 2 Września 1967 r. przez ' Kuwejt Rzą
dowi Szwajcarskiemu dokument przystąpienia do wymienionycb konwencji.

Konwencje te weszły w
dnia ,2 marca- 1968 r.

życie

w stosunku do Kuwejtu ,
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