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ÓSWIADCZENIE RzĄDOWE . , 
;~'1:<;'~' t 

. .:... .'~ 

z dnla ' 22 maja 1968 r. 

w. Ipr~wie przyJęeła przez peru .. X;onwencji .o Mlę~zyrządoW'el, MonkieJ OrganIzacji ,DoradczeJ~ sporządzonej 
. w Genewie dnia 6 marca 1948 r. 

-. ....... 

Podajesi~ niniejszym do wiadomości; że 'zgodnie ,Z ,lut y- ,' tnia1968 r.Sekretarzowi OeneralnemuÓrganiza<;ji 'NarQdów 
kułem 51 Konwencji. o Międzyrządowej Morskiej , Organiza- Zjednoczonych ' dokument ,przyjęcia powyższej konwencji ': " 
cji Doradczej, sporządzonej< w Genewie dnia 6 marca 1!}48 r. przez Peru. ' , ,. 
(Dz. U. zl961r. Nr 14, poz. ,14), złożony został dnia 15 kwie-

Minister Spraw Zagr,anicznych: V( z. ,J. ,Wlniewlcz 
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OS~DCZENlE'; RZĄDOWE 

, z dnia, 23 maja 1,968 r. 

. .{ "~" . 

" 

w sprawie ratyflkacłl lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatybmych, "".~ 
, spor.ządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961r. .. 

Hiszpania • • • • • • • • dnia 21 listopada 1961 r. Podaje się ninieJszym do wiadomości, że zgodnie z iuty
kułem 49 Konwęncji wiedeńskiej- o stosunkach dyplomatycz
nych, sporządzonej w: Wiedniu , dnia 18 bvietnia 1961 r. 
(Dz.U. z 1965 r. Nr" 31, poz. 232), złożony został dnia 
19 czerwca 1961 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji 
Narodów Zjednoczonychdoktiment ratyfikacji przez Nigerię 

Honduras dnia 13 lutęgo 1968r. 
Mali .. dnia 28 marca 1968 r • .:, f_ 

SomaU : dnia 29 maica 1968 r. ' 
Zgodnie z artykułem 51 ustęp, 2 konwencjI weszła hn; ,;7 

powyższej konwencji. ' 

Jednocześnie podaje si~ do wiadomości,że zgodnie z 'ar
tykUłem 50 lej konwencji następujące państwa złożyły Se
kretarzowi Generalnemu Organizacji Narod6wZjednoczonych 

, dok1lńlenty przystłlpieruado wymienionej ,konwencji: , 

w źycie w stosunku do Nigerii dnia 19 lipca 19(i1 ' i.,w Il~~ '" i'. 
$unku do Hiszpanil ' dnia 21 grudnIa 1967 r., w stosunku , do ,.' 
Hondurasu dnia 14 marca 1968 r., . w stosunku do Mali dnia , ~ 
21 kwietnia J 968 r., a w stoS~ku do Somali dnia 28kwietriia 
1968r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewlcz 

Reklamacje ' I ' powodu niedoręczenia poszczeg61nychnumer6\Y'Wnoslć - należy 40 Administracji Wydawnictw UtzędtJ "Rady Mit' i- , ,)?,;~~ / 
nlstrów (Warszawll 34, ul. Powslń~ka 69(11 - skrytka pocztowa nr 3\ ,'W terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego , o- " 

, , lejnego numeru. ' ' , 

________ ...;;O;.,lp.,.;;ł,;;,at,;.;a;...;;z,;;,a~p.;..re.;..n,;.;u,;.;m_e.;..r.;,;a.;;.tę.:....;D.;..z;;;;l.;;.en,;.;n;.;;l;.;;k;.;;~...;;U;.;;s..;.ta;;..w~wy...;..!.' ;.;;n,;.;o..;.s;;.;I:_' ;.;;r;.;;0.;;.czn=l.;;.e_7.;..5;;,ti_' _' ,.;z;;;;ł ... ; ' ''';'LPÓ.;..lr.;..' .;,.oc;;.;z.;..n ... ie.,.., _4.;..5":",.;, ---,Z,",ł.,.., _' _' _..,.... __ ---... '-:' ... ;..""' ,~~, .' 

Oplata za prenumeratę ' załącznika do Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 45,-'- zł, , półrocwie27,-zł • . 
-------~~-~~~~-~~~~~~~~~~-=~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-=~------~" , ~~ 

Prenumeratę na rok n~stępny (rocznq' lub p6,łroczną) przyjmuje się do d,nla 30 listo-
pada. Prenumeratę _możilazgłaszać wstecz ' za I p6łrocze bieżącego roku do dnia 
31 " marca, za II pólrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia ' 30 września. Do abo
nent6w, kt6rzy opłacl\ prenumeratę po tych terminach, wysyłka plerwszycb numerów 
dokonana zostanie z, opażnlenlem, a ponadto zostanl\policzope koszty przesyłki. Opł,,-
ta za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem 
pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady. Ministrów w NarodO-
wYm Banku Polskim, IV Oddżiał .Miejski, Warszawa nr 1551-91-11746. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać' dokładną nazwę in
stytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jakWarsza-
wa lO, poznań 3 Itp.), pówlat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oniz ilość zama-

. wianych egzemplarzy Dzienpika Ustaw. 

Pojedyncze egzem'pl,HzeDziennika Ustaw nąbywać można w punktach sprzedaży 
w Warszawie: Ał. r Armii Woiska Polskiego 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Praw
no~Ekonomlczna - ' ul. Nowy Swlat l, kiosk "Domu ' Książki" w gmachu sąd6w -
al. Gen. Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojew6dzkich w: Białymstoku, Kało
wicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rżeszowie, Wrocławiu i Zielonej 
G6rze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy" Bytomiu, Cieszynie, Czę
stochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu" Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, 
Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, ' Radomiu, ,Szczecinie, Tarnowie, To~ 

' runiu i Zamościu. ' 

Redakcja: Urząd Rady Minlstr6w ' _ Biuro Prawn~, Warszawa,al. Uja,zdowskie 1/3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministr6w, Warszawa 34, 

ul. PQwsińska 69(11 (skrytka pocztowa nr 3). 

Tłoczono z polecenia Prezesa ,Rady Ministr6w 
w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakla'd nr 1. 'Warszawa, uL Tamka 3. 

Zam. 790. Cena 2.40 zł 
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