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W ymliganie _posiadania
Symbol

Rodtaj - rzemiosła
--

-zezwolenia

kwalifikacji
zawodowych

2

3

4

1

--

Zawód, w którym należy wykazaC< sie
kwalifikacjami zawodowymi

.-

5

,-

usługi . porządkowe

manikiurzystka, \fry~jer,
kosmetyk
......
.
.

kw,

manicure, pedicure
( ezyszczł'nie

budYlłków

i okien,

sprzątall. ie wnętrz)

wypożyc~anie sprzętu i garderoby

inne nie wymienione

rzemiosła

~

zezw.

-

-
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291
OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z- dnia 30

września

1972 r.

W sprawie uczestnictwa Fidżi w Protokole dotyczącym przypadku _bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzónych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. --·
Podaje s·ię niniejszym do wiadomości, że dnia 12 czerwca
zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatetstwie, sporzą
1972 r. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczo- '- dzonymi w Hadze dnia .12 kwietnia 1930 r. (Dz. U. z 1937 -r.
nych otrzymał notyfiKację Rządu Fidżi informującą, że pań
Nr 47,_poz. 361).
stwo tó uważa s i ę za związane Protokołem dotyczącym przypadku bezpaństwow~ści oraz Konwencją w sprawi€ pewnych
Minister Spraw Zac-ranicznych: w z. J. Czy f ek
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30

w sprawie uczestnictwa
... . i

Fidżi

września

1972 r.

w Konwencji o obywatelstwie kobiet
- dnia 20 lutego 1957 r •

zamęŻDych, sporządzonej

-w Nowym Jorku

- Podaje się niniejszym do wiadomości, ż-e dnia 12 czerwca kobiet zamężnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 20 lu1972 r. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów ZJednoczotego 1957 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 56, poz. 334).
-nych otrzymał notyfikację Rządu Fidżi informującą, że pań
stwo to uważa się za związane" Konwencją o obywatelstwie \
- Minister Spraw Zagrariicznych: w z. J. Czy rek
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OSWIADCZENlE RZĄDOWE
z dni! 30

września

1972 r.

dotyczące uczestnictwa Fidżl w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.,
oraz w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewQlnictwa, _handlu niewolnikami oraz Instytucji I praktyk
zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września - 1956 r.

- Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 12 czerwca
1972 l._ Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczo~
nych otrzymał notyfikację Rządu Fidżi informującą, że pań
_ stwo to uważa się za związane Konwencją w sprawie nie- wolnktwa, podpisaną w -Genewie dnia 25 września 1926 r.

(Dz. U. z 1931 r. Nr 4, poz. 21), oraz Uzupełniającą konwencją
w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz
instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzon ą _
w Genewie dnia 7 września 1956 r. (Dz. U, . Z, 1963 r. Nr 33
poz. 185).
Minister Spraw Za!JI;aniczriych: w _z. J. CzyreJ:
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