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Dziennik Ustaw Nr 18 - 256 Paz. 141, 142,, 143 
--------------------~--------~ 

§ 2. Traci moc § 1 rozplYrządienia Ministra Sprawiedli
'waści'z dnia 27 maja 1967 r. w sprawie zmia,ny abszaru wła
ściwaści i organizacji Ośradka Zamiejscawego Sądu Waje
wódzkiega ' w Kielcach z siedzibą w Radomiu (Dz. U. Nr n, 
poz. 103). 

§ 3. Razporządzenie wcha·dzj w życie z dniem l ' !ipc:ii 
1969r. 

Minister Sprawiedliwości:S. Walczak 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 maja 1969 r, 

w sprawie ratyfikacji przez Ugandę, Mongolię i Algierię Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zfednoczonych 
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r. 

Podaje się mmeJszym da wiadamaści, że zgodnie z ustę
'pem 2 rezo'lucji2101 (XX) przyjętej przez Zgramadzenie 
Ogólne Organizacji Naradów Zjednaczanych dnia 20 grll.dnia 
1965 r. (Dz. U. z 1968 r. Nr 30, paz. 197) zastały złażane Se
kretarzawi Generalnemu Orga:nizacji/ Narodów Zjednacza-

nych dakumenty ratyfikacyjne Paprawki da artykułu lrnł 
Karty Narodów Zjednacz·anych przez Ugandę dnia 15 kwiet
nia 1969 r., przez Mangolię dnia 17 kwietnia 1969 r. oraz: 
przez Algierię dnia 30 kwietnia 1969 r. ' 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. Z. W olniak 
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O$WIADCZENIERZĄDOWE 

z dnia 31 m~ja 1969 r. 

w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących ' się do'
przywilejów i hipotek- morskich, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. 

Podaje się niniejszym da wiadomaści, że zgadnIe z art. 18 
Kanwencji międzynaradawej a ujednastajnieIliu niektórych 
.zasad adnoszących się d9 przywilejów i hipatek marskich, 
!podpisanej wraz z Pr9takałem podpisania w , Brukseli dnia 
10 kwietnia 1926 r. (Dz. T.J. z 1937 r. Nr 33, paz. 26Ó),Rząd 
Libanu zła'fył Rządawi Belgijskiemu dnia 18 marca 1969 r. 

dokument przystąpienia da tej konwencji wraz z Pratakołem 
podpisania. ' 

Zg·odnie z, art. 20 pa wyższej kanwencji wejdzie ona w 
życie w stosunku do Libanu dnia 18 września 1969 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: VI z. Z. Wolniak 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw ' Urzędu Rady Mi- ,,' 
nistrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 - skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego ko-

lejnego numeru. . , 

Opłata za . prenumeratę Dziennika Ustaw . wynosi: rocznie 100,- zł,Półrocznie 60,- zł. 

Opłata za prenumeratę załącznika do Dziennika. Ustaw-wynosi: rocznie 45,- zł, półrocznie 27,- zł.· 

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listo-
pada. Prenumeratę można zgłaszać wsteci. za I półrocze bieżącego Toku do dnia 
31 lBarca, zaI! półrocze bądż za cały bieżący rok- do dnia 30 września. Do abo-
nentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów 
dokonana zostanie z opóżnieniem; a ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Opła_ 
ta za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem 
pocztowym na konto .. Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów Vi Narodo-
wym Banku Polskim, IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1551-91-11746. Racbunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać · dokładną nazwę In-
stytucji (beż skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Wars7.a-
wa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr sktytki pocztowej oraz ilość zama-

wianych egzemplarzy Dziennika Ustaw. ' -

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać można w .punktach ' sprzedaży 
w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książki" -:- Księgarnia Praw
no-Ekonomiczna - ul. Nowy Swiat 1, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów -
al. Gen. Swierczewskiego 127, w . kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Kato- ' 
wicach, KielcaGb i Koszaliriie, Łodzi, Olsztynie. Opolu, Rzeszowie, Wro.cławiu i Zielonej . 
Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych - w Bydgoszczy, Bytomi~l, Cieszynie, Czę
stochowi(J, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, ,Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, 
Ostrowie ' Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raci.borzu, Radomitf, Szczecinie, Tarnowie, To-

runiu i Zamościu::... ____ __ 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów -Biuro Prawne,. Warsrawa, al.Ujapiow.skie 1/3. 
Administracja: Administracja WydawOlctw Urzędu ' Rady Minis-tróM<, W,arslawa 34, 

• ul. Pows~ńska 69/71 (skrytka poczlowan.::r:.....::.3!.:.). ____ . __ ~_ 

, Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakład nr, 1. Warszaw/!, ul. Tamka 3. ---

Zam.892. Cena 1.60 zł 
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