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z dnia 6 si er pnia 1968 r.
dotyczące przystąpienia

Irlandii do Konwencji ,.celnej w spra wie czasowego przywozu handlowych poj,azdów dro.gowych,
sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Podaje s i ę nin iejszym do w i adomości, że zgodnie z art. 33
ust. 4 Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu hand lowych ' pojazdów drogowych, sp o rządzonej w Genewie dnia
18 maja 1956 'r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 60, poz. 357). złożony zostal dnia, 26 'lipca 1967 r. Sekretarzowi Generalnemu Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych przez Irlandię dokument przystąpienia do tej konwencji.
Zgodnie żart. 34 ust. 2 powyższej konwencji weszła
ona w życie w stosunku do Irlandii dnia 24 pażdziernika
1967 r.
Minister Spra w ZagranicZnych: w z. A. Kruczkowski
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 6 sierpnia 1968 f :
w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej dotY, czącej międzynarodowego przewozu lowarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania,' spI,>rządlonej w Genewie dąia 15 stycznia 1959 ró
Podaje się niniejszym do wiadomości , że zgodnie z art. 39
ust. 4 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji
TIR) wraz t Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr .22" poz. 96),

dnia .7 lipca 1-967 r. Sekretarzowi Generaln'emu ' Organizacji Na r odów Zjednoczonych przez Irland i ę dokument przystąpienia do tej konwencji.

zł o żony został

w

Zgodnie z art. 40 ust. 2 powyższej k on wencji weszła ona
w stosunku do Irlandii dnia 5 października 1967 r.

życie

Minister Spraw Zagranicznych: w z, A. Krucikowski
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'

zdnia 7 sierpnia 1968 r. '
w sprawie

przystąpienia Jugosławii

do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu
, podpisanej w Genewie dnia 20 lutego 1935 r.,

Podaje się niniejs,z ym ,do wiadomości, że zgodnie z art. 12
Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisanej w , Genewie dnia 20 lutego
1935 r. (Dz. U. z 1939 r. Nr 26, poz. 172), złoźony został dnia
' 8 lu-tego 1967 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizasji Na-

zaraźliwych

rod6w Zjednoczonych przez
pienia do tej konwencji.

chorób

Jugosławię

zwierzęcych,

dokument

przystą

Zgodnie z art. 14 ust. 2 wymienionej konwencji weszła
ona w życie w stosunku do Jugosławii dnia 9 maja 1967 r.
Minister Spra w Zagranicznych: w z. A. Kruczkowski
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