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323
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 11 listepada 1968 r.
dotyczące wypowiedzenia przez Gujanę Międzynarodowej konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych

w

przemyśle,

przyjętej

w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Podaje się nmleJszym do wiad,omości, że zgodnie z ar13 M i ędzyna r odow ej, konwencji (nr 6) w sprawie
pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngt.onie dnia 28 listopada 1919 r. na pierwszej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U.
z 1925 r. Nr 54, poz. 368), Dyrektor Generalny Międzynarotykułem

dowego Biura Pracy zarejestrował dnia 28 maja i968 r. wypowiedzenie powyżsiej konwencji ' przez Gujanę.

-

.

Zgodnie z artykułem 13 konwencji wypowiedzenie jej
przez Gujanę nabierze mocy prawnej dnia 28 maja 1969 r.
Ministe ~

Spraw Zagranicznych: w z; J. Winiewicz

324
OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

. z dnia 11 listopada 1968

T.

w sprawie zastosowania do Antyli Holenderskich Konwencjł .(nr 25) dotyczącejubezpłeczenla na Wypadek choroby ,
pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927' r.
~

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 35 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy
Dyrektor Generalny Mię-dzy,narodoweg,o Biura Pracy zarejestrował dnia .30 maja 1~8 r. deklarację Holandii dotyczą
cą zastosowania do Arityli Holenderskich Konwencji (nr 25)
dotyczącej uoezpie<:zenia na wypadek choroby pracowników
ro:nych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r. na

dziesiątej sesji Konferencji Ogól,n ej Międzynarodowej Orga,nizacji Pracy (Dz. U. z 1949r. Nr 31, poz. 221).

Kon,w encja powyższa weszła wżycie w stosunku d<>
Antyli Holenderskich dnia 30 maja 1968r.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz

325
OSWJADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 listopada 1968 r.

w sj>rawie wejścia w życie zmian do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM),
, .

podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.

zgodnie . ~ aro przewozie
towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lute"
go 1961 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 44. poz. 300), wejdą w życie
w dniu l stycznia 1969 r. zmian y d,o artykułów 6 i 17 tej
Podaje

się

lllllleJszym do

wiadomości, . że

tykułem 69 '. § 3 Konwencji mię<lzynarodowej

, konwencji oraz Załącznika II do powyższej konwencji
uchwalone przez Komisję Rewizyjną CIM na sesji, która odbyła się w Bernie . w dniach Od 20 do 22 listopada 1967 r.

.

-

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz

(TekSt uchwal Komisji Rewizyjnej eIM zamieszczony jest w

załączniku d~

niniejszego .numeru) .

•

..

