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Poz. 405, 406 i 407
Wewnętrznych,

2. Z pobranej opłaty lekarz weterynarii zatrzymuje 50 zł ty tułem wynagrodzenia za wykonanie zabiegu wraz z wydaniem świadectwa_le
k "l'3k~ego, resztę zaś p:vzelewa na rachunek Pań
stwowego Instytutu Weterynaryjnego na pokrycie ko ~ ztów produkcji szczepionki.
§ 8. Rozporządzenie niniejsze nie wyłącza
stosowania przepisów §§ 314 - 331 rozporządze
nia Ministra Rolnich'1,l z dnia 9 st ycznia 1928 ·r .
wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw

-

Skarbu i Komunikdcji w sprawie
wykonania ro zpo:'ządz enia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu
zaraźliwych chorób zwięrzęcych. (Dz. U. R. P . Nr
19, poz. · 167) z późniejszymi zmianami.
§ 9. Rozporząd zen ie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

I

Minister Rolnictwa
\

ży

Reform Rolnych:
Jan

Dqb-Kocioł

"06
OŚWIADCZENIE

z dnia 29
w sprawie
cych

przystąpienia

międzynarodowego

RZĄDOWE

września

1948 r.

Islandii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych
protokółem

przewozu lotniczego, wraz z
szawie dnia

l! października

prawideł

dotyczą-

dodatkowym, podpisanej w War-

1929 r.

z 1933 r., Nr 8, poz. 49), Islandia zgłosiła swoje
przystąpienie do tej Konwencji w dniu 21 sierpnia 1948 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że
w wykonaniu postanowień art. 38 Konwencji
o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczą~
cych międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. R. P.

Minister Spraw Za2ranicznych
w z. S ta nisław Leszczycki

'107
OŚWIADCZENIE

z dnia 29
w

sprawi~ przystąpienia

. kiej o ochronie

Holandii wraz z

własn:ości przemysłowej

Porozumienia madryckiego

RZĄDOWE

września

1948 r.

i Antylami Holenderskimi do Konwencji parys,.

Indonezją

hiszpańskich

oraz Kolo nii

do

powyższej

dotyczącego zwalcza~Ia fałszywych oznaczeń

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 16 i 16 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r.
(Dz. U . R. P. z 1932 r. Nr 2, poz. 8), zrewidowanej
ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., zostało notyfikowane Rządowi Polskiemu przystąpienie
Holandii wraz z Indonezją i Antylami Holenderskimi do powyższej Konwencji z ważnością od dnia
5 sierpnia 1948 r.
Jednocześnie
podaje się do wiadomości, że
zgodnie z art. 16 bis Konwencji paryskiej o ochro-

. . ...:..w~4:'· :6 \-.

ł'•• i". ~

pochodzenia towarów.

nie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883r.
i art. 6 Porozumienia madryckiego dotyczącego
zwalczania fałszywych oznacze ń pochodzenia towarów z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U . R. P.
z 1932 r. Nr 47, poz. 446) w redakcji Haskiej z dnia
6 listopada 1925 r. Kolonie hiszpań skie przystą
piły do powyższej Konwencji
Porozumienia dnia
15 grudnia 1947 r.
Minister Spraw Zagranicznych
w z. Stanisław Leszczycki
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