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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 11 lipca 1967 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Gabon I\onwencji o prawach polHycznych kobiet, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. 

Podaje się nInIejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem IV ustęp 2 Konwencji o prawach politycznych ko
biet. sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca lSlS3 r. 
(Dz. U. z 1955 r. Nr 16. poz. 86). zosldł złożony Sekretarzo
wi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczony.ch dnia 

19 kwietnia 1S!67 r. dokument ratyfikacji p rzez Caban po
wyższej konwencji. 

Z~Jodnie z artykułem VI ust.ęp "2 konwencji wrhndzi ona 
w życie w stosunku do Gabonu dnia 18 lipca I C)fil r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. WHII C WICZ 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 12 lipca 1967 r. 

w spr .. wie przystąpienia Aiganistanu do Konwencji o pra wadI politycznyrh kobiet, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar_ 
tykułem V Konwencji o prawach politycznych kobiet, spo
rządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 To (Dz. U. 
z 1955 r. Nr 16, poz. 86), został złożony SekretarZO\Ni Gene
ralnemu Organizacji Narodów Zjednoczonychclnia 16 listo-

pada 1966 r. d 'okument przystąpienia Af~!anisldnu c1opowyż

szej konwencji. 

Zgodnie z artykułem VI usf(!P 2 konwencji' wf'slla ona 
w życie w stosunku do Afganistanu dnia 14 Iute<jO 196'1 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewlcz 
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ÓSWIADCZENIĘ RZĄDOWE 

z dnia 12 lipca 1967 r. 

w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Rel'ublik Radzieckich do Konwem;ji dotyczącej procedury cywilnej, 
sporządzonej w Hadze ,dnia 1 marca 1954 r. 

Podaje się [)lnJe]szym do wiadomości, że zgodnie z ar- -
tykułem 31 Konwencji dotycżącej procedury cywilnej, lipo
rządzonej w I-ladze dnia 1 marca 19;'4 r. (Dz. U. z 1963 r. 
Nr 17, poz. 90). został złożony dnia 28 maja 1967 r. Rządowi 

'Holandii, 'jako depozytariuszowi powyższej konwencji, do-

kument przystąpienia Związku Socjali,>tycznych Repuhlik 
Radzieckich do wymienionej kOllwencji. 

Z\)oclnie z artyku lf'1ll 28 ustęp 2 konwencji \vchod/',i GRa 

w życie w stosunku do Zwią / ku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich dnia 26 lipca lS' (j7 r. 

Minister Spraw Zagranicznych : iN z. J. Win 'iewicz 

Tl oczollo z polecenia Prezesa Rildy Ministrów w ZJkladach Craficznych "Tamka". ZdkL tir l. \'vurSldWd, ul. 1"wka 3. 

Redakcja: lJr7ąd Rady MHlistrnw - Biuro j'r<lwne, 
\Vars:wwa, al lJji17dowskie In _ 

Administracia Adminislracji! v\'ydilwnirlw 11" .;<1\1 R<ldy ' Minislr!""ł 
\NitfS7ćtWil 34,ul. Powsiriskil 6'117 1, (<;krVlkil p ill llo\': il ,ni 3) 

ReklalTIi1cie z powodu niedOlęczenid p''''' ' /ellóinyc/J nU:Ilerow 
wnosić n,,1dy do Adnlinislrilcii \\'yd ilwn ic lw Unędu I{ rldy 1'vlin i
slrĆJw (VVilrSl (l\Va 34, ulPowsi l\skd 6"/71 - o; i" Vi k il jJflC /lo \V,i nr J) 

w terminie la d" l '> dni po ol"yn1ilnill ą,,<;lępllCqO 

kolelneqo nllnH~IU , 

Zam, 1172. Cena 1,60 zł 
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