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Poz. 270, 271 i 272

----------------------~----------------------------------------~-----

b) dl~ jeleni-byków gatunk'U jeleń europejski (Cervus
. elaphus):
,...
w województwach: bydgoski in, gdańskim, koszalillskim, . 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 ' (Cervus elaphus) - cały rok,

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 wał e ckim 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";

c) przy odstrzale hodowlanym jeleni-byków, łań i cieląt z wyjątkiem gatunku jeleń sika okres od
11 lutego do 31 sierpnia;
2)
3)

,

"

pkt 3 lit. al dodaje
aly rok"; .

się

wyrazy "dla sarn-kóz i
.

koźląt

-

I

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

pkt 8 po wyrazach "w województwie gdańskim w 1)0iatach: 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,
.
powiecie sławieńskim w obwodach łowieckich nr nr 35,
6 i 40,
.

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

I

Rozporządzenie

§ 2.

Minister

Leśnictwa :

W'bhodzi w ' życie z' dniem ogłoszenia.

J. Dqb-Kocioł
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OSWIADCZENIE . RZĄDOWE
z dnia 24

w sprawie

pażdziernika

llrzyjęcia

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

niniejszym do wiaQ,omości, że zgodnie z art. ·IV
o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i
. hand u wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie nia 12 wrz eśnia 1923 f., podpisanego, w Lake Success dnia
12 li t9pada 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 59, poz. 407), nastąpiło
odaje

lit.

)

1955 r.

się

Protokołu

dnia 14 marca 1955 r.

złożenie

przez Luksemburg

dokumentu

przyjęcia powyższego Protokołu .

Minister Spraw Zagranicznych: St. Skrzeszewski

272
I .
OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28

pażdziernika

1955 r.

w sprawie złożenia przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o ujednostajnieniu niektór 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 . .

cyc
. War
poz.
Po'lu
nej

odaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 37
encji o ujednostajnieniu nie których prawideł, dotyczą
międzyna rodowego przewozu lotniczego, podpisanej w
zawie dnia 12 pażdzi e rnika 1929 r. (Dz . U. z 1933 r. NI 8,
49), nas tc)piło dnia 22 grudnia 1954 r. złoż e nie przez Un i ę
niowo-A fr yk a ńską dokumentu ratyfikacyjnego wspomniaonw encjL
'
onadto .podaje się do wiadomości, że nast ę puj ąc e PUII-

stwa przys tąpiły do wymienionej
art. 38:

Konwencji

zgodnie z jej

W en ezue la dnia 15 cze rwca 1955 r.,
Egipt dnia 6 w rześnia 1955 r.
Mini,ler Spraw Zagranicznych : St. Skrzeszews!,i
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KOMUNIKAT

w sprawie prenumeraty Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w 1956 r.
1. Powołując się na pismo okólne Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1954 r. w sprawie prenumeraty Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego (Monitor Polski Nr A-82, poz. 956) Administracja Wydawnictw Urzędu
Rady Ministrów podaje do wiadomości, iż w 1956 r. władzom i instytucjom objętym budżetami centralnym i terenowymi
nadal przysługiwać będzie bezpłatna prenumerata Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego na podstawie rozdzielników
.
ministerstw i urzędów centralnych zatwierdzanych przez Urząd Rady Ministrów.
Tryb zgłaszania wniosków o bezpłatnąprenumeratę · na 1956 .r. podany jest w komunikacie opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 36, 37 i 39 oraz w Monitorze Polskim nr 81 i 84 z roku bieżącego . .
II. Przedsiębiorstwa i jednostki pozostające na rozrachunku gospodarczym oraz inni abonenci otrzymywać będą
w 1956 r. Dziennik Ustaw i ł1onitor Polski na podstawie opłaconej prenumeraty według następującego cennika:

prenumerata roczna
. półroczna

Dziennik Ustaw
bez załączników
zł 45.;,27.-

Dziennik Ustaw
z załącznikami
zł 60." 36.-

Mónitor Polski
zł

45.-

" 27.'-::"

W formie załączników do Dziennika Ustaw, opatrzonych odrębną numeracją stron, publikowane są obszerniejsze
akty z zakresu stosunków międzynarodowych . . Celem uniknięcia kosztó IV i zbędnego zużycia papieru prenumeratę
załączników powinny zgłaszać tylko jednostki, którym załączniki są istotnie potrzebne.
. Opłata prenumeraty za okrE!S roczny i zaI półrocze 1956 r. powinna nastąpić w czasie możliwie najkrótszym, nie
później jednak niż 30 listopada rb . .
Otrzymana wpłata traktowana będzie jako zamówienie. Należy zaniechać wysyłania zamówień i zawiadomień
o dokonaniu wpłat. Rachunki wystawiane nie będą.
.
Wpłaty za prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego należy dokonywać ~a konto Narodowego Banku Polskiego Oddział VIII Miejski - Warszawa Nr 1532-91-5 - cz; 2, dz. 5, rozdz. 19. Na odcinku wpłaty należy podać do- .'
kładnyadres wysyłkowy (nazwa i numer urzędu pocztowego, powiat, ulica, nr domu, nr skrytki pocztowej), ilość egzemplarzy Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. czasokres prenumeraty.
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z polecenia !?rez ::sa Rady Ministrów w Drukilrni Akcydensowej w Warszawie, ul. Tamka 3.

Cena 1.50 zł

