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§ 2. Tracą moc:
24 grudnia 1964 r. w sprawie utworzen ia Wydziału dla
l) § . 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedli w ości z dnia
Nieletnich ' w Sądzie Powiatowym w Mińsku Mazowiec17 cz·.e rwca 1952 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatokim (Dz. . U. z 1965 r. Nr 2, poz. 8) w człści dotyczącej
wychw Warszawie (dla powiatu warszawskiego) i RaSądu P6;viatowego w Wołominie.
.
dzyminie oraz utworzenia Sądów Powiatowych w : Pia..secznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim,.
i l. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca
Otwocku i Wołominie (Dz. U. Nr 30, poz. 2(4) w €Zęśd
1968 r.
dotyczącej Sądu Powiatowego w Otwocku,
·2)1 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia . Minister Sprawiedliwośei: S. Walczalt:
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dlIlia 16 grudnia 1967 r.

w sprawie wejśda w życie Załącznika l do. Ko.nwencji międzynarodo.wej Q przewo.zie to.warów kolejami (CJM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego. 1961 r., zawierającego. Regula mln międzynaro.do.wy dla przewo.zu ko.leją to.warów nhibezpiennych (RID).
Podaje się niniejszym do Wliadomości, że zgodnie ż artykułem 69 § .4 Konwencji międzyiarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej vi Bernie .dnia -25 lutego
1961 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 44, poz. 300), wszedł w- życie w
dniu 1 kwietnia 1967 r. nowy Załącznik I do powyższej kon-

wencji, zawierający Regulamin międzynarodowy dla priewozu koleją towarów niebe~piecznych (RID) w brzmieniu ustalo.nym przez Komisję , Rzeczoznawców na jej xvn sesji.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz

(T~kst regulaminu zamleszczony jest w zalątzniku do niniejszego numeru).
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z dnia 23 maja 1968 r.
dotyczące przystąpienia Hiszpanii I Stanów Zjedno.czo.nych Ameryki do. Uzupełniającej ko.nwencji w t1Jprawle %nleslenla
niewo.lnlchva, handlu nlewo.lnikaml o.raz instytucji l praktyk zbliżo.nych do. niewolnictwa, sPo.rządzo.nej w Genewie dnia

7

wueśnla

Podaje się niniejszym 40 wiadomości, że zgodnie z art y11 Uzupełniającej konwencji w s·p rawie zniesienia nie. wolnictwa, handlu ·' niewolnikami oraz Instyt\J.cji i praktyk
zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia
.7wrześniitl956 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 18S), nastę
pujące państwa złożyły Sekrelar.zowi ·Generalnemu Organiza1:j1 Narodów ZjednIXzonych dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji:

~o_.......----,- kułem

Hiszpania . . . . • • • • dniił 21 listopa6a 1967 r.
Stany Zjednoczone Ameryki • dnia li grudnia 1967 r.

1956 r.

z oświadczeniem, że konwencja będzie miała zastosowanie
do wszystkich terytoriów, za których stosunki międzynaro
dowe Stany Zjednoczone Ameryki są odpowiedzialne.
Zg.o onie ,z artykułem 13 ustęp 2 konwe,n cji weszła ona w
w stosunku do Hi szp~nii dnia 21 list opada 1967 r.:, a w
stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki dnia 6 grudnia
1961 r.
życie

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. WiniewJcz
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z dnia 6 czerwca' 1968 r.
/

w sprawie podpisania przez Urugwaj Ko.nwencji o Międzyrz ądowej Mo.rskleJ Organizacji Doradczej,
sPo.rządzoneJ w Genewie dnIa fi marca 1948 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości. że zgodnie z art. 57
lit. a) Konwencji b Międzyrządowej Morskiej Organizacji Do. radczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 1;. (Dz. U.
z 1961 r. Nr 14, poz. 74) , - nastąpiło dnia 10 maja 1968 r. podpisanie przez Urugwaj wyżej wymienionej konwencji.

W związku z tym, że podpisanie nastąpiło bez zastrzeże
nia co d'o przyjęcia, konwencja ta weszła w ,życie dla Urugwaju w dniu podpisania.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz .
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