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Dzien.nik Ustaw Nr 28

Poz. 120, 121

.

sie kontroli seryjnej tych , środków (Dz. U; Nr 36, p6z. 1.56)
wprowadza się następującą zmia~ę:
..
'
"
I .
§ 6 otrzymuje brZmienie:
.. § 6. Kontrola seryjna polega na sprawdzeniu jakości
poszczególnych serii środka rarmaceu tycznego lub jakości
wszystkich" hodowli wyjściowych przez:
1) Instytut Wetelynarii w zakresie surowic, szczepionek
i preparatów rozpoznawczych stosowanych wyłącznie w
lecznictwie zwierzątj

\

2f 'Pań stwo wy Zaklład BigjenY-:-i w zćrkre.się S\yowic ł i .f szf~1i',
pionek innych niż wymienIOne w pkt 1;
.
i,

3) Instytut Leków
tycznych."
§ 2.

w zakresie innych

:.~

farmaceu,

~

Rozporządzenie

Minister Zdrowia: R.

środków

..

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia. '

Barań s ki

. 121
OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 maja 1958 r.

w sprawie ratyUkaeJi przez ChUe Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy,
przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Podaje się mmeJszym do wiadomości, że zgodnie z art. 6
Aktu wprowadzającego poprawki ' do Konstytucji Międzyna~
rodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia
25 cZerwca 1953 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 204). na-

stąpiło ·dnia 10 maja 1957 r. złożenie przez Chile dokumentu
:. ratyfikacyjnego powyższego Aktu.

Minis.ter

Spfćl\\i

Zagranicznych: w z.

j ,

Winiewicz

122
OSWIADCZENIE RZĄDOWE

I
dolyczące- - pnystąplenia.

Meksyku ".'do "Traktatu

z dnia

10 maja 1953

•

Państwowega

podpisanego w

w ' sprawie- odbudowynlez-awlslej ' i demokratycznct ' AustriI. "
Wiedniu dnia 15. maja 1955 r.

Podaje 'się' niniejszym do wiadomości. że 'zgodnie 'L' art. 37
Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej
i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia
15 maja 1955 r. (Dz. U, z 1957 r. Nr 19, poz. 94) złożony
został Rządowi Związku Socjalistycznych Republik Radziec-

\

r.

kich dnia 28 grudn ia 1956 r. dokument
ku do powyższego Traktatu,

Minister Spraw Zagranicznych.: w z,

j,

prtystąpienia

Meksy-

Winiewicz

Reldamade· 'Z ' poI'I'ł:ldu riiedotęc:zeniil' pO!OlC'ZeQ-Óll1vf b' n:nme-r-ow wno,..ić, Oillt'7,y- do, Ąl'lrnini,\I,[il( ii W y dawniclw · Urzędu Rad-v M-iri'islrów"
IWars2.lIwa" ul r KI.ak. ow~·k.ie · Pfze{\miet;1ie ~()) w terminie 10 do l ';' dlli P9 otr-'l..vm .i lnitl naslęplleq~) iwlejneqo numem.

..'

OpJa.ł.a · ~a

()łI.~Ia.' za

pfeIlUAJ~'I'a'lp' Dzientlika ' Usław
pre. n.llllJf'ralę 1.al(i.'?ni·ka do. f)zipnnikll

wyNosi: ' ··ro.:·znie 75 zł. półwcwie 45 zł,
ł)slaw wvtln~i """wip 4.~ 7,1
nńlrw ' znif'

27

zl

PreU ,ll nrt'ldlę mlli,rIa 1.(1laszac tyllio nil okre!' roczny (od I II lub na okres połf(J(z uy lod I I i od I V:n Oplata powinna l~ yĆ uiszet.ona ro !'laimni'ei 011 mie!łlęc: ·pned tJkres elll , prellHm(~ra-tY~' 1I więc za ukres ' węzoy · , !tłO za' ·1 pńhul'ze - dn · dnia 30 hstupa{\a, za
II · półlo"zł! - do dnia 31. olll·ja · Do abonentów, klórzy oplacą .. pr en umewtę po lyrh tel lllinal h wy~ y łka pi e r,wsz y<:h lłllme rów dó kOtl/W8 zostanie z opożnieniem leqlUJstki na rozrachunku . qospoo1irrzvm i inni ;J1)'o npnri f)nwinni. (l1)!cflfH<'. wolil! 7.a · p rp nltn' l.' ratę
na konto ' Narodowego ' Banku' Polskle!,o. VIII Oddzl·a l. Mletskf.. WarS7.awa D' IS:l2·91·5;cz 3. dz. ' S. ro~di 19. Ra c hunl;ńw za preQuwf'ratE; nie · wystawili się. Na odcinku- wplatv należy podać dokładn;~ na·z w'e . ifl~L.lłI (-' ji tbez skri)t o w i, lIil'l-Wę i numer durę'.zaląceqo
Inzedu pO I'7.h>w(>Q(j !lak. War>lzawa In Pnznań ,3 itp), powiat , '1 I i(1;, nI domu
Ol skrylkl . ponłflwc!
Olal ililśĆ tamawianveh
eqzf'mollHzv Oz iennt-k a [Jsli\w

Po\edyutzt:·
Krak(1w~kie

e!-jz.elllp.łal:Zp. OZlf'lIl1ika IJs·I·"w- na.hv.wac mOŻIotl w AdmwislrilliiWydawnidw
Ur ,ę(lu ' Rady
Mi[lis ~ rów. Warszawa ,
Prz",drnŁeś( it:· :'0. w PIllIklIII h sprzedaży w WiHSZ aWlP '· ,: D"",. K,iijlki "
Ks ! ęqarlliil Pril'wllu ekwHHllICZJla. uL Nowy

Swiat , kio!'k DOlllu K~il!iki ' w '111\11' t, !) ~ąd ."'w . dl' Cen ~wi .. r('Zewskjeg o 127: w kasach S ądó w WojclVódzki rh w: Biał y mstoku,
Kilt/lwirach ·Kos·z a.liOJe, Łnrlzi. Opolu Rlf'SZI)l'Iie . \-\frodawiu ' \ Zielone j Gó rze oraz w Ka sach Sądów- Powiatowych w :cBydgoszczy,
Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie , Gdań s ku , Gdyni, Gliwicach, Gcueżń ' e. Jele niej GÓr'le. Kaliszu I<i t' lcarll. Krakowie Lubiinie,
Nowym SąCZlI. Olsztynie, Ostrowie v'llkp., PoznanilI . Przemyś.lu . Raę;horw . , Racłomiu, Szczecinie . Ta l rH) wie Toruniu i ,Zamościu .
/

Redakcja: t)r~ąd Rady 'Ministrów - Biur/) Prawne W a rszawa, al UJazclowskie 1/3,
Adtnln!,~frllcilł' ArJ.minist rilcia Wvdawnlctw Urzerln Radv Ministrów, Warszawa, ul Krakow sk ie · Przedmieście 50

Zam, 615

Cena I,SQ

zł

.'

