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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 październikd 1964 r.

dotyczące przy;tąpienla Jamajki , Ugandy i Argentyny do Uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa,
handlu niewolnikami ' oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Podaje się mmeJszym do wiadomości, źe zgodnie
z art. 11 Uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niew olnictwa, handlu niewolnikami oraz instyt ucji i praktyk
zbliżonych do niew oln ictwa, podpisanej w Genewie dnia
7 września 1956 r. (Dz. U, z 1963 r., Nr 33, poz . 185). R ządy
nastę pl\jąc yc h państw złożyły ~ Sekretarzowi Generalnemu Or- '

ganizacji Narodów Zjedn oczon ych swoje dokumenty przY-j
stą p i e nia do powyższej Konwencji:
Jamajka .
Uganda .
Argentyna

dnia 30 lipca
1964 r.
dn ia 12 sierpnia 1964 r.
dnia 13 sierpnia 1964 ~ r.

Minister Spra w Zagranicznych: w z: M . Naszkowski

I

256

I
I

OSWIADCZENIE RZĄDOWE
7

;
"

z dnia 8

października

1964 r.

o

w sprawie ratyfikacji ,przez Republikę Dominikańską Ko.pwencji , morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentałnym.!
sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Podaje się mni ejszym 'do wiadomości, że zgodnie ' żył dnia 11 sierpnia 1964 r. Sekretarzowi Generalnemu Or, z art. 32 Konwencji o morzu pełnym (Dz. U. z 196_3
Nr 33, ' ganizacji Narodów Zjednoczonych dokument ratyfikacyjny;'
poz. -187) i art. '9 Kunwencji o szelfie kontynentalnym
powyższych · Konvlencji.
/
(Dz. U. ' z 1964 r. Nr 28"poz. 179), sporządzonych- w Genew ie
dnia 29 kwiet-n-j,a 1958 r. R z ąd Republiki Dóminikans.kiej ,~ł o- Ministe r Spraw Zagranic znych : -w z. M. Naszkowski

r.

Rekl amacje 'l powodu l}je d oręczenidposzczególnych nuIl1erów ' wnosić należ y do Administracji 'Vydawnictw Urzędu , Ra-dy Ministrów (Warsza w.a, oL Krakowskie PrzedmieśCie ' 50) w terminie 1O-do 15 dni po otrzymanIU nast.ępnego kolejnego n umeru .
Oplata , za pren umeratę -Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 75.- zł, póho cznie 45,- zł..
Oplata za prenumeratę 'ldłącz nika d Q Dzie nnika Ustaw wynosi: rocznie 45,- z ł, półrocznie 27,-

z ł.

Pren u meratę

można zgłaszać tylk o
czona co najmniej na miesiąc przed
-II półroc ze - do dnia 31 maja. Do

na okres roczny (od !.I) lub na okres półro cmy (od 1:1 i od I.VlI). Opłata powinna b yć uis zokr-esem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półroc ze - do dnia '30 ' li sto pad a, za
abonentów, którzy' opł ac ą pr enu mer at ę po tych-terminach, wysyłka pierw szych numerów dokon ana zosI dnie z op óźnie ni e m. J ednostki na rozrachunku gospodiHczym i inni abonenci powinni d o kon ać -wpłat za p ren um eratę
na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-!103, cz. 3. dz. 7. rozdz. ' 3. _ Rachunków za
prenumeratę nie wystawia się. Na odc inku wpłaty należy podać dokładną naz wę instytucii (b ez skrótów); n azwę ' i numer d"ręcza.
ją cego urzędupocztewego (jak Warszawa lO, Poznań 3 itp.l, pOWiat, uli cę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość _
zamaw ian y ch
egze,ppla rzy D zieIłuika ,Ustaw. Prenumeratę możn a zg l aszać równi eż bezpośrednio w punk ci e sprzedaży w Wars zawie, przy Al.
...'
I Armii Wojska Polskiecro 2/4.
Poje:dy ncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać mo żna w punk tac h sprzedaży w Wars zawie: A l. I Armii Wojska Polskie-

90 2/4, "Dom Książki": - K sięgarnia PuV(,no-Ekonomiczna - ul. No wy Swiat l, ki os k "Domu Książki" w gmacllu sądów - aL Gen.
SWierczews'k iego 127, w kas ach S ądów, Wojewódzkich w : 'Białymstoku. Katowicach. Kielcach, Kosz~linie, Łod z i, Olsztynie, Opolu,
RzesZ'O wi'e, Wrocławi u i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów I:'owiatowych w:l(ydgoslCZY, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie,
Gd ilń,sKu,

Gdyni, Gliwicach, Jelen iej Górze. Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Saczu, Ostro wie Wlkp ., ' Pozna niu, Przemyślu,
Raciborzu, Rado miu, Szczec inie, Tarnowi'e, Toruniu i Zamościu.
--------------R-e-d-a-k-C-j-a-:-Urzą-d Rady ' Minfstrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
Administra cja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Min is trów, Warszawa, u ~; Krakowskie Przedmieście 50.
Tło czono

ZlIm. 1776

z po lecenia Prezesa 'Radv

Mini~trów' w

Zakl" " "rh Grilf i('7nvch "Ta mk a". \V arszilwa , ul. Tamka' 3.

Cena 2,40

zł

