82

Dziennik Ustaw. Poz. 50, 51, 52

I instancji (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 265) nie ma zastosowania do dzia łalnoś ci organów inspekcji pracy i organów służby zdrowia w zakresie wykonywania rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia
1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich
zwalczaniu (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 676) i przepisów,
na podstawie tego rozporządzenia wydanych.

§ 9.
z dniem

Rozporządzenie
ogłoszer..ia.

Minister Spraw

życie

Wewn~trznych: Sławoj Składkowski

Minister Pracy i Opieki
Minister

niniejsze wchodzi w

Przemysłu

Społecznej:

Dr. jurkiewicz

i Handlu: E. Kwiatkowski

52.
Rozporządzenie

Milll.'5 tra Prz2mysb
i Handl u

z dnia 22 stycznia 1929 r.
wydane w porozumieniu z Min,strem Rol n ictwa
o od roczeniu we j ścia w ży cie J'ozp ct' ::ądzeni~ tegoż
Ministra z' dnia 13 lis topJd a 192 8 r. wydanego
w porozumieniu z Mi nistrem Rolnictwa w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.
Na podstawie art. 3, 5, 7 i 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczyposp::Jlitej z dnia 6 marca 1928 r. o uregulowaniu wywozu kurzychjai zagranicę (Dz. U. R. P.
N r. 27, poz. 249) zarządza się co następuje:

z

51.

§ 2.
dniem

Minister

Rozporządzenie

Rozpo r ządzenie
ogłoszen ia.
Przemysłu

odręczeniu wejścia

ustanowienia

w

życie rozporządzenia

tych-

cła

z dnia 7 stycznia 1929 r.

pUJe:

§ l. Rozporządze nie Ministrów: Skarbu, Przemyi Hanc lu oraz Rolnictwa z dnia 13 listopada 1928 r.
w sprawie ustanowienia cła wywozowego na jaja (Dz. U.
R. P. z r. 1929 Nr. l, poz. 3) zamiast z dniem l luteg()
1929 r. wchodzi w życie z dniem l marca 1929 r.
~łu

·'
\

Rozporządzenie
ogłcszenia.

niniejsze wchodzi w

Minister Skarbu: G. Czechowicz
Minister

i Handlu: E. Kwiatkowski

Oświadczenie rządowe

wywozowego na jaja.

Na podstawie art. 7 ust. a) ustawy z dnia 31 lipca
1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych
(D~. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co nastę

§ 2.
dniem

życie

53.

ie Ministrów z dnia 13 listopada 1928 r. w sprawie

Z

wchodzi w

niniejsze

Ministrów: Skarbu,' PrzeMinister Rolnictwa: K. Niezabytowski
i Handlu oraz Rolnictwa

z dnia 22 stycznia 1929 r.
o

Nr. 5.

§ l. Rozpo rządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 listopada , 1928 r. wydane w porozumieniu
Z Ministrem Rolnictwa w sprawie uregulO\7ania wywozu kurzych iaj zagranicę (!Dz. U. R. P. z r. 1929 Nr. l,
poz. 5) zamiast z dniem l lutego 1929 r. wchodzi w ży
cie z dniem l marca 192~ r.

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

mysłu

53.

Przemysłu

i Handlu: E. Kwiatkowski

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

życie

w sprawie ratyfikacji przez Kubę, Niemcy, Austrję
i Japonję konwencji o traktowaniu pracowników
obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt na VII Sesji Międzynaroóuwej
Organizacji Pracy Ligi Narodów d liia ID czerwca
1925 roku w Genewie.
Podaje się niniejszem do wi adomości, zgodnie z odkomunikatami Sekretariatu Ligi Narodów, że
ratyfikacja konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z, krajowymi w zakresie odszkodowań za
nieszczęś liwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt na VII Sesji Międzyna rodowej Organizacji Pracy
Ligi Narodów dnia 10 czerwca 1925 roku w Genewie
(Dz. U. R. P. z 1928 roku Nr. 63, poz. 576), dokonana przez Kubę, Niemcy, Ja ponję i Aus trję, zarejestrowana została w dniu 8 paź dziernika 1928 roku.
nośne mi

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski
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