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OSWIADCZENIE RTĄDÓWE 
+ 

. :Z; ania 5 czen,rca 1963 f( 

w sp~awie wymiany dOkument,ów ,ratyłikat::yjnych 'Umowy między Polską 
; .. ' ~ą-~ R:ep~błiką Jugo,sławi-i o obrocie prawnym w spr~wach cywilnych -i karnych, podpi~a.nej w 

1960 roku. 

Podaje się niniejszYlll .a,9 wiadontości,ż·e zgodnie z art. 94 
Umowy między' P()Iską ·R~ecząpospolitą Ludową a ' Federa~ 
cyjną Lud.ówą Republiką Jugosławii o' obrocie 'prawnym 
Wsprawac.h. cyw~nYch'. t- ka~nyth, .podpisanej w Warszawie 

dnia 6 lutego 1960 rok~, nastąpiła 
1963 roku wymiana dokumentów 
Umowy •. 

Minister Spraw i~-granicznycb: w L. J. Winiewic," 
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Ręklamacje ' z powodu niedoręczenia po~iczeqólnychnume[ow wnosić n~le~y .do Administracji Wydawnictw ' Urzędu Rady 
strów tWarszawa, ·ul. Krak,owskie Przedmieście 50) w "tt:rminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następneqo kolejlleg9 nUflvOlTu...;. 

- , . . 

. ,0.plata za prenumeratę Dzienniki! lJslaw ,.wynosi: . rqcznie .: ,5,- ' zł, półroczni e ' 45,-zł, 
Opłata-za prenumeratę załącznika 'do Dzi~nnika Ust-awwynosi: roczn ie 45,-'- zl,pół'rof;r;nie 27,- zł. ' 

PrenumeralEl można zgłaszać tylko na okres roczny (od !.l) lub na .okres ,półroczny (oeł 1.1 i od I.VII). Opłata pOWinna być ui~z
Clona co itajmniej na miesiac przed oluesem prenumeraty, a WięC za okres roczny lub za I półrocze - do dnia 30 listopąDa, ~ 
II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opla<;ą prenumer.at.ę po tych terminach, wvsvłka pier-wszvch numcl'ów do;. 
konana zostanie Z' opÓMiieniem. Jedllostk'i na ro~rachunku :gdspodafczyln , i Inni 'abonenci ,powinni dokonać wpłat zaprenumerałę, 
n~ kOJ.1to ' Niłrodo\\'ego .. Bilnku Polskiego, Gd:dział 'IV MiejSki, Warszawa," nr 1528-91-903, cz. 3( . .dz. 7, rozdz. 3. Rachunków :'z~ 
p,r,errumeratę' nie ,wystawia się. Na odciilku : wpłatynależy ' pod'oć dukładną nazwę instytucji (hez skrótów). lJazwę i numer doręcza- ' '"_" 
Jącego urzędu. . poc~tow.ego (jak Warszawa .' lO, PoznalI .3 itp.),>powlat. ul kę, ..nr domu, m-'lOk~yt.ki ,pocztowej . oraz· ilość zamlIwiimych . ' :lf)( 

". . , -' egze'mpłarzy .Dziennika ,Ustaw, " . " 

• : pojedyncze eg;e~i~larze 'Dziennika Ustaw . 'naby'wac można w 'punktachsprzedaży VJ!. Warszawie: Al. I Armii Wojska Polslde
. . go 2/4, "Dom ' Książki" - Księgarnia ·Pnlwno-EkoJ1Q.micżna - ul. Nowy ' Swiat '1, kiosk "Domu' Książki" w gma ch u s4dów - al. Gen. \ 

Swiercz-e.wskiego 127, ,w kasa-ch Sądów -\Vo,iewódzkich w: Białymstoku. Katowicach, Kięlcach, Koszaliąie"Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rze" 
szowie, W.roda,wiu 1 ~-i\i.ełonej Góize oraz w . k~sach SąclÓW Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, CieszYnie, Częstochowie. Gdań~ 
sku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lublin ie, Nowym Sączu, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przem·y. 

, ślu, Rąciborzu, Radomiu, Szczeci nie.- Tarnowie, Toruniu I ' Ząmościu . . 
• Redakcja : Ur.:r:ąd Rady MinistTó~W - Biuro Prawne, Warszawa, al. ' Uja z{}o\vskie 1/3. 

Admin is tracja: Administracra Wydawnictw Urzędu Rady "Ministróiv, Warszawa; ul. ' Krakowskie Przedmieście 50. 

' Tłoczono z pole·cenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graric,znych "Tamka", Warszcwia. ul. T'ćImka 3. 

-Ząm.1079 Cena 4,80 zł 


