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oSw, !\DCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 12 stycznia 1950 r. 
) -.. 

W sprawie ratyfikacji przez Pe}.':! E"rntytud i Świa~ow.::j Organizacji Z'drowia, podpisan<lj w Nowym Jorku dnia 
22 lipca 1946 r. 

Podaje się lllmeJszym do wiadomości, że zgodnie 
z art. '79 ustęp a punkt II Konstytucji Światowej Orga
nizacji Zcl row.ia, podpisanej w Nowym .J or i;: u d ;l '.'l 
22 lipca UHG r. (Dz. U. R. P . z 1948 r. Nr Gl, pel:. 477), 
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nastąpiło dnia 11 listopada 1949 r. złożenie d okumentu 
r~tyfikacyjnego powyższej Konstytucji 'przez Peru. 

Mil1lster Spraw Z:'Gi'd illcznych: w l. S!. Leszc;>; yc:ki 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 24 stycznia 1950 r. 

w spmwic rat~, fHr.acji pr~ez lHcksyit ~liędzyna.rodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu l\Lięd~yn:lrodo
Wi.'go Unęltu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu d,v,ia 25 stycznia 1924 r. 

Podaje się nmiejszym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 7 Międzyn;-.rodowego Porozumienia o utworzeniu 
w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania 
epizoot ii , podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. 
(Dz. U. R. P.z 1925 r. -Nr lOB, poz. 767), nastąpiło dnia 

7 grudnia 1949 r . złożenie przez Meksyk dokumentu 
ratyfikacyjnego powyższego Porozumienia. 

Minister Sr>r~w ZaQ'Dni-::mych : VI z. Sl. Leszczycki 
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Prenumerat.a kwartalna normalna wynosi 800 zł, ulgowa 400 zł, Z prenumeraty ulgowej korzY3ta.ią wtadze . urzqdy, 
zakłady i instytucje państwowe i samorządm./e, z wyjątki:2m banków, monopoli i przedsiębiorstw. 

Prenumeratę ualci:y, wp~aeać z gór~ na piętnaście dni /l,zeu r:lzpoc,,~dcem lnva~tal!1 t.a!enoat'zowego na kun to Adm:ui-
stl'l~c.ji Dziennika llstaw R. P . w p. H:. O. w Warszawie Nr 1-::'999. . 

Zgłosze nia n a prenUlneratę przyj rnują pon3.dto _B ~u!'" a Sprzedaży -DZIennika USt3\V R. P . w \Va~:sza \tvie r ul. Leszno 53/55 
i ul. Nowowiejska 6 oraz w Łodzi, Gmach S,ądów, Plac Dąbrow3k;cgo fi. 

P ojedyncze rH.l1nery są do n a bycia Vi biurach sprz-edaży i ka3ach VJs:~ys tJdch sąJów okręgovvych. 
B,e::! ··," rt1:1.c~e ? pO"vvodu n: eotrzYlnan ia poszczególnych nUnlCrÓ\V "vnGsi :~ nalf'~ ~'l G.o vvłaŚC!Vlych urzędó\v POC"t:to '.vych "110.
zw:onni!? po otrzyrrnniu m~stęrmego kojcinego numeru. B.~klam'lcyj sp6źn ionych lub wniesionych niewb~:iwle 

n ie l; względG.ia Eio::t. 
Ad. ~·es R(~dakcji i Adm~n~~t~fte ji: \\ra1.'§'ra~va, ut Leszn.o e~3 /[·5 , --- ,----_ .. '_._----_ .. _~_ . ,- _ ._--, - -'-'- ---------------

-2:~CZ(DO z poiccen iu Min[stra Sprawiedliwoś.w Dnl!c:rni Min. Sprawledl. w Warszawie, ul 

35000 QU 

l'Jt)wowiejska 6, 

Ceną 3;;.; :d. 


