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Dzie nik Ustaw Nr 42 403 Poz. 270, 271 i 272 
----------------------~----------------------------------------~-----

b) dl~ jeleni-byków gatunk'U jeleń europejski (Cervus 
. elaphus): ,... 
w województwach: bydgoski in, gdańskim, koszalill
skim, . olsztyńskim, opolskim, poznańskim i zielono, 
górskim - okres od 11 lutego do 31 sierpnia, 

. w pozostałych województ .... ach - cały ro~ 

dla jeleni-łall i cieląt gatunku jeleń europejski ' (Cer
vus elaphus) - cały rok, 

c) przy odstrzale hodowlanym jeleni-byków, łań i cie
ląt z wyjątkiem gatunku jeleń sika - okres od 
11 lutego do 31 sierpnia; 

2) pkt 3 lit. al dodaje się wyrazy "dla sarn-kóz i koźląt -
aly rok"; . . 

3) pkt 8 po wyrazach "w województwie gdańskim w 1)0-
iatach: kwidzyńskim, lęborskim i starogardzkim - okres 
d 1 lutego do 30 czerwca" dodaje się następujące wyrazy: 

,w województwie koszalińskirn : 
powiecie słupskim w obwodach łowie.ckich nr nr 3, B, 

7 i 20, . 

w powiecie miasteckim w obwodach łowieckich nr nr 61, ' 
62 i 69, 
w powiecie koszalińskim i:" obwodzie łowieckim nr 79, 
w powiecie szczecińskim w obwodzie łowieckim nr 154, 
w powiecie białogardzkim w obwodach łowieckich nr nr 
157, lqO, 161 i 178, 
w powiecie wałeckim w obwodach łowieckich nr nr 204, 
207, 208, 212, 226 i 227, 
w powiecie drawskim w obwodach łowieckich nr nr 233, 
238, 239, 240, 241 i 244 
- cały rok, 
w województwie zielonogórskim w powiecie gubińskim 

w obwodach łowieckich nr nr 121 i 180 ~ cały r?k"; 

4) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
,,12) dla wydr -cały rok"; 

5) w pkt 22 skreśla się wyrazy "czapli siwych". 

I 

§ 2. Rozporządzenie W'bhodzi w ' życie z' dniem ogłoszenia. 

powiecie sławieńskim w obwodach łowieckich nr nr 35, Minister Leśnictwa : J. Dqb-Kocioł 
6 i 40, . 
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OSWIADCZENIE . RZĄDOWE 

z dnia 24 pażdziernika 1955 r. 

w sprawie llrzyjęcia przez Luksemburg Protokołu z dnia 12 listopada 1941- r. o zmianie 150nwencji o zwalczaniu obiegu I han
dlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie. c!-nia i2 września 1923 r. 

odaje się niniejszym do wiaQ,omości, że zgodnie z art. · IV 
lit. ) Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i 

. hand u wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Gene
wie nia 12 września 1923 f., podpisanego, w Lake Success dnia 
12 li t9pada 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 59, poz. 407), nastąpiło 

dnia 14 marca 1955 r. złożenie przez Luksemburg dokumentu 
przyjęcia powyższego Protokołu . 

Minister Spraw Zagranicznych: St. Skrzeszewski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 pażdziernika 1955 r. 

w sprawie złożenia przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o ujednostajnieniu niektó
r ch prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., 

oraz w spraw~e przystąpienia 'Venezueli i Egipt.u do wymienionej Konwencji . . 

odaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 37 
encji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczą

cyc międzyna rodowego przewozu lotniczego, podpisanej w 
. War zawie dnia 12 pażdzi ernika 1929 r. (Dz. U. z 1933 r. NI 8, 

poz. 49), nastc)piło dnia 22 grudnia 1954 r. złożenie przez Uni ę 
Po'lu niowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego wspomnia-
nej onw encjL ' 

onadto .podaje się do wiadomości, że następuj ące PUII-

stwa przys tąpiły do wymienionej Konwencji zgodnie z jej 
art. 38: 

W enezue la dnia 15 czerwca 1955 r., 
Egipt dnia 6 września 1955 r. 

Mini,ler Spraw Zagranicznych : St. Skrzeszews!,i 

___ ..... _ir __ ··_ ...... ·· .. !_ ..... ,;-;:.~. 
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