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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 12 września 1961 r. 

w sprawieralyf-ikacji przez Monako Konwencji o dochodzeniu r~szcień alimentacyjnych za , granicą~ podpisalleJ 
w Nowym jorku dnia 20 czerwca 1956 r. 

Pod~je si ę . niniejszvm do wiadomości, . że zgodnie 
zait. 13 usL- 2 K'on-wencji o pochod7.eniu Tos7.czeń alimen
tacyjnychza , granicą, podpisanej w Nowym Jorku:' dnia 

· 20 czerwc a , 1956 .r. (Dz. U. z 1961 r. Nr ' 17, .poz:87), został 

złożony przeZ. Monako SekretarzQw'j Generalnemu Organiza"<: 
cji Narodów Zjednoczonych dnia 28 ,czerwca 19~6 r. dok'u; 
ment ratyfikacyjny powyższej Konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: v!, z. J; Winiew!c,-
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, OŚWIADCZENIE RZĄDOWE .) 

z dnia 12 w.rzeŚnia 1961 r. 

- . dotyczące ·przystąpieni,a- · Australii do 'Traktalu Państwowego w sprawie ,.odbudowy nleżawisłej l demokratycznej Austrii, 
Podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955. r. 

Podaje się mnIeJszym ' do wiadomośc.i. . ze . zgodnie 
z arL 37 Tra ktatu ,Państwowego . w' s prawie ' odbudowy nieza
wis/ej i demokratycznej Austrii, podoisanego w Wiedniu 
dnia 15 maja 1955 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 19, poz. 94), ż/ożo-

-,-' 

ny został Rządowj Związku Socjalistycznych Republik Ra·· 
dzieckich dnia 10 '. sierpnia 1961 r. dokument przystąpienia 
A~lstralii do powyższego Traktatu. 

Minister Spraw Zagr'articznych: w z. J. Winiewiq. 
I 
I 

Reklallia cje ' z powodu niedoręuenia poszczególnych nun'll'~ów wnosić należy do Administr,!cji Wydawn ic tw , Urzędu Rildy Mint-' 
strów (Warszawa. ul. Krakowskie Przedmieś cie 501 w term-inie 10 do 15 dni po otrzymaniu na~tępnego kolejnego ,numeru. 

~ Oplata za prenumeratę Dziennika U~ta \v WYDost: rocznie 75.- zl. półroczn i e 45.~ zł. 
,OpiatlI la prenumeratę załącznika. do Dziennika Ustaw wynosi : rocznie 45:- zl . pólrocznie 27.- zł. 

"" , _ Prenumeratę możnll zgla~lllć tylko rid pkres roc'zny (od \.11 lub , na okres pólroczny (od IJ i od 1.VII).Oplata powinna byćulsz-
. ' .:;:,ona co najmniej na miesiąc przed ,okresem prenumeraty. II więc za okres roczny lub za I półrocze ._ do dnia' 30 listopilda, Z4 

n "p'-' /rocze - do dnia 31 maja, Do 4bonentów. którzy oplac;j prenume'ca.tę po tych terminach. wysv/ka pierwszych numerów do
konana .- 70s tanie z opóźnieniem . Jednostki na rona chlinku90spodarczy!p i , Inni IIbonenci powinni dokel1ać' wpłat za, prenumr,;rlltę 
na konto Niił ,::dowegoRdnku Polskiego. Oddział , lV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dż. 7. rozdz. 4, § 5. poz.A. Rachunk ów , 
za prenumerat.ę '",;~ wystawia się. Nil odcinku wp/atvnależy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów). nazwę i numer, poręcza
jącego t1rzędu pOCZ1o~_~ (jllk Warszawa lO, Poznań 3 itp,), powiat. ul icę. nr domu, nr skrytki pocztowej ora z, ilość zam.awi~nHh 
,.. . , . e97emplllrzy Dz iennika Us t~w, . " .. 

~ojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać mOżna ' w Actm inis.tracji Wydawnictw . '{Jr~'ędu ' Rady' Ministrów., W'ars7awa. · ' 
KrakoWskie Pr1,edm,ieśCie 5,0, w punktach 'sprzędaiy w War~ la wie: .. Dom. Książki': , ,Księga rnia Prawno-Ekonom iCzna. uL Nowy SWla!, \, 
kios,k .. Domu Ks illikt" w · gmachu sądów III. Gen. Swierczewskicgo 127. w kasa ch Sądów Wojewódzkich 'W: Bialymstoku, Ka1owlCdCh. 
Kielcach, Kos'zalinie, . Łodzi, Opolu, Rzeszowie, WrocJawiu, i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powia towvch w : Bydgoszczy. By
tomiu, Ciesz/ nie, Czę~tochowie, Gtlailsku, Gdyni . Gliwicach. Gl'ieżnie, Jeleniej Górze, Ka lis7u. Krakow ie" Lublih ie. Nowym Sączu, 

OI1>zt ynie. Ostrowie Wlkp., ,Poznaniu. Przemyślu, Racibo rzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie. Toru ni u i . Zamościu. 

Redakcj~: Ur~4d',Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/ 3. 

Admini stracja: Arłmlnis.traci4 . W:ydawnictw, Urzęd.ll Rody Ministró";'. Warszawa. uL ,Krakowskie PrzeClmleścle .50. 

tło('7ono 'l poleceńl/l ' P·r'p.7esd ' Radv Ministrów w Zakładach Gralicmych .. TamKa .. .. W a rszilwa. ul. Tamlra 3. 

Cena 1,80 'si 
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