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ł. Dodaje się następujące pozycje: 

a) w części I "Surowce fa rmaceutyczne leki gotowe" : i 

+ Aethylum cWoratum 50.0 i lOO,O 
+ Chloracizin lab!. 0,015 30 tab!. 

Effervit - Calcium granulki . musujące 60,0 
Eucerinum pro usu ophtalmico 

+ Furósemidum tab!. 0,04 20 tab!. 
Herbogastrin płyn 100,0 

+ Meldian (Chlotpropamid) tab!. 0,25 30 tabI. 
+ NOS-PA tab!. 0;04 20 tab!. 

Pertlenon tab!. 1,0 , 10 tabl. 
+ Pr·omazin amp. 2 mI - 0,1 10 amp. 
+ Promethazinum hydrochloricum draż. 0/01 20 i 60 dr aż. 

+ 
(Diphe.rgan, Pipolphen) 
Resina Ppdophylli subsL 

Rp. Rubia tinctorum-extract tabl. ' 0,25 ·100 tab!. 
Sept-ofen płyn 1% 10,0 

++ Scopolan czopki 0,01 6 czopków 
+. Sult as a lazin tab!. 0,5 20 tab!; 
+ Trieuran amp. 10 mI - 1010 5 amp. 
+ Venesdn draż . . 30 draż. 

- b) w części III "Sur'owiee, szczepio,nkl i preparaty diagnostyczne" 
.. PH'·par,aty d.iagnostyczne": 

Gravimun 
Lateks R 

+ UJovirid1n (Wofawerdin) 

II. Skreśla się następujące pozycje: 

amp. 5 mI - 25 mg 
+ rozpuszczalnik ' 

a) w części I .. Surowce fa rmaceutyczne leki got,owe": 

48 
49 

683 
1271 

+ Aethylium cMaratum 
+ Aethylium chloratum pro narcosi 

Lanolinum pr·o usu ophtalmico 
+ TernlIsol 

bez nr + Theobromlnum Natrium 
cum Natrio salicylico 

tabI. 
tab!. 0,5 

zestaw 
zestaw 
25 kompletów 

100,0 
50,0 i 100,0 

15 tab!. 
20 ' tabl. 

b) w części III "Sur'owice, szczepionki I preparaty diagnostyczne": 

bez nr Rp. 'Serum arttiphaHoidin ' amp. 10 mI 
. Surowica przeciw zatruciom muchomorem 
sromotniJwwym 

bez nr Rp, Serum antianthracicum dInp. 10 mI 
Surowica przeciwwąglikJOwa lecznicza 
dla ludzi 
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OBWIESZCZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘI)U JAKOSCI I MIAR 

z dnia 10 stycznia 1969 r. 

w sprawie ogłoszenia przepisów I Instrukcji o narzędziach pomiarowych. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy t. dnia 17 czerwca 
1966 r. 00 miarach i narzędziach pomiaro'wych (Ol; U, Nr 23, . 
poz. 148) podaje się do wiadomości, co nas tępuje: 

Wydane zostały nastę pujące prze pisy i Instrukcje :o na
nęMiach pomia rowych, 7.a mi eszczone w Dzieuniku Urzędo
wym Cenlralneqo Urzędu J akości i Miar: 
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Monitor Polski N.r 2 40 p.oz. 20 

Lp. 

1 

2 

3 

4 

Tytuł przepisóW bądź instrukcji 
i data ich ustanowienia 

2 

_ Instrukcja <> wzorc·owaniu zbior
ników pomiarowych 2 dnia 
30 kwietnia 1%8 r. 
Przepisy ·0 przewodnościowych 

wilgotnościomieT2'ach do zboża 
typu WP-5 z dnia 31 maja 1968 r. 
Instrukcja o spra wdzaniu pr·ze
wodn<>ściowych wilgotnościo
mierzy do zboża typu WP-S z 
dnia 31 maja 1968 r. 
Przepisy o wagach prostodźwi
gniowych handlowych zwyczaj
nych przesuwnikowych z dnia 
12 czerwca 1968 r. 

nr 

3 

17 

18 

19 

22 

poz. 

4 

5,433/1 

3,8'[33/1 

5,8733/1 

3,65(2 

Da ta, od której pr7e
pis bądź ins lr llkcja 

obowiąwj e 

5 

1 lutego 1969 r. 

1 lutego 1969 r. I 

· 1 lutego 1969 r. 

15 lutego 1969 r. ' 

Uchy l on~ przepisy 
i instrukcje 

6 

Przepisy legalizacyj
ne z dnia. 27 czerw
ca 1933 r. <> wagach , 
IProstodźwigniowych . 

zwyczajnych: ~'agi 
przesuwnikowe (Dz. 
Urz. GUM poz. 33/39, 
POMpoz. 3,65/i) 

,_ Prezes, Centr.a1nego Urzędu Jak·()Śd M,iar : Z. Ostrowski 
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Reklamacie z powodu niedoręc~~nla , poszpególnych numeró,,! wnosić należy .d? Admlnhtracji Wyd'awn,ictw .urzędu Rady Mkoi-_ ', : .. ' 
nlstrów (Warszawa 34, ut PowsiOska 69{vf - skrytka pocZ"t.')wa nr 3) w t.~rmlllle 10 . do 15 dni po otrzymamu następne.go 

. lejne.go numeru. ' " i;: 

Opłata. za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 100,- zł, . półrocznie 60,~ ,d. 

Prenumeratę na rok Mstępny (roczną lub półroczną) przyjmuJe się do ,dnia 30 li sto- ' 
pada. Prenumeratę ' można zgłaszać wstecz 7a I półrocze bieżącego ' roku do dniil 
31 marca, za 11 pólfocze bądż za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abo
nentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pi,erw'Szych numerów 
dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto zostanl\ policzone koszty przesyłki. Opla- ' 
ta za prenumeratę p.')wi!;ma być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem 
pocztowym na konło Administracji ,"'ydawnicłw Urzędu Rady Ministrów w Narodo
wym Banku Polskim, IV Oddział Miejski, Warszawa nr 1551-91-11746. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpła:ty naleiy podać dokładną nazWę in
stytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręcza~ącego urzędu pocztowego (jakWarsza
wa lO, Poznań 3 Itp.), powiat, ulic~, nr domu, nr skrytki pocztowej or.az ilość zam&-

wianych egzemplarzy Monitoca Polskiego. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaży 
w Warszawie: Al. I Armii Wojska Polskiego 274, "Dom Ksiąiki" - Księgarnia Praw
no-Ekonomiczna - ul. Nowy Swiat 1, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów -
al. Gen. Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Kato
wicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzes'zowie, Wrocławia i Zielonej 
Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w B)'d,goszczy, Bytomiu, Cieszynie, Czę
stochowie, Gdańsku, Gdyni, 'Gliwicach, Kaliszu, ,Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, 
Ostrowie Wlkp., Poznil.niu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, To-

runiu i Z lUlłości u. 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów -:- Biuro Prawne, ' Warszawa, al. Ujazdowskie 1{3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, 

. ul. Powsińska 69{71 (skrytka pocztowa nr 3). 

Tłoczono z polecenia Pre'1esa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakład nr 1. Warszawa,. Ql. . Ta.mka 3. 

Zam.2. Cena 3~ZU zł 
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