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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 29 kwietnia 1972 r~ 

w sprawie uczestnictwa"Tonga w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksIl trasowanych i własnych. 
:wraz z Protokołem, sp,orządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej 

< w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości;' że Rząd Tonga 
powiadomił dnIa 2 lutego 1972 r. Sekretarza Generalnego Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa się za zw.iązany 
Konwencją dotyczącą opłaty stemplowej w przedmiocie 
weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporzą
dzoną w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r. (Dz.U. z 1937 r. 

. Nr 26, poz. 179). oraz K,onwencją dotyczącą opłaty stemplo
wej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, śporządzoną 
W Genewie dnia 19 marca 1931 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 26, -

poz. 185), których postanowienia zostały rozciągnięte na .te· 
. rytorium Tonga przed uzyskaniem niepodległości. 

W notyfikacji w sprawie Konwencji dotyczącej . opłaty 
stemplowej w przedmiocie we~li trasowanych i własnych, 
sporządzonej w Genewie dnia '1 czerwca 1930 r., Rząd Tonga 
oświadczył, że podtrzymuje ograniczenia przewidziane w ustę· 
pie D Protokołu do tej konwencji. 

Minister Spr~w Zagranicznych: .S. Olszówskl 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z' dnia 29 kwietnia 1972 roC 

w sprawie ratyfikacji przez Szwecję Konwencji o uznawaniu I wyko.nywanlu zagranicznych ' orzęczeó arbitrażowych, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem VIII ustęp 2 Konwencji o uznawaniu l wykonywaniu 
zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej wNp" 
wym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 9, 
poz. 41), został złożony przez Szwecję dnia 28 stycznia 1972 r. 

Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczo
nych dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji. 

Zgodnie z artykułem XlI ustęp 2 Konwencji wchodzi ona 
w życie w stosunku do Szwecji dnia 21 kwietnia 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olśzowsk.I 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczegól.nych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady MI
nistrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 6!J/71 - skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do ~J5 dni od daty wydania na.stępnego ko~ 

lejnego numeru. 

Oplata za prenumeratę 'Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 100,- zł, półrocznie 60,-z!' 
Opłata za . prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 45,-, zł, półrocznie 21,- zł . . 

Prenumeratę na rok następny (roczn., lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listo
pada. Prenumeratę można zgłaszać wstecz za l półrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abo
nentów, którzy opłacą prenumeratę po tych termInach, wysyłka pierwszych numer-ów 
dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty przesyłkI. Opła
ta za prenumeratę powinna być dokonana pnelewem lub trzyodcinkowym przekazem 
pocztowym na konlo Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodo
wym Banku Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1528-91~43745. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę in
stytucji (bez skrótów), nazwę I numer dorę.czającego urzędu . pocztowego (jak Warsza
wa lO, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz liczbę zama-

wianych egzemplarzy Dziennika Ustaw. 

Pojedyncze egzetuplarze 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 l, kiosk "Domu Książki; ' w gmachu sądów -
al. 'Gen; Swierczewsklego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Kato
wicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynle~ Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu I Zielonej 
Górze 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 Mirustrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Admini-stracja: Administracja WYdawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, 

ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3). 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów ' 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr l, Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam.§55. Cena t.80z1 
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