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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 16 maja 1950 r. 

~. sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji Nr 73 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia 
--4zieei i 'inłodocianvch w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. 

<':poeta> ' ;.;lę - ninIejszym do wiadomości, że zgodnie 
2 art. 19 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pra
cy nastąpiła ratyfikacja przez Bułgarię w dniu 29 grud
nia 1949 r. Konwencji Nr 78 dotyczącej lekarskiego ba
dania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych 
w zajęciach nieprzemysłowych (Dz. U. R. P. z 1948 r. 

Nr 46, poz. 339), przyjętej w Montrealu dnia 9 paździer
nika 1946 r. na 29-ej sesji Konferencji Ogólnej Między ... 
narodowej Organizacji Pracy. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wielblowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 16 maja 1950 r . 

. w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji Nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocia
nych w zajęciach nie przemysłowych, przyjętej w l\'Iontrealu dnia 9 października 1946 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 19 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
nastąpiła ratyfikacja przez Bułgarię w dniu 29 grudnia 
1949 r. Konwencji Nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy 
nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysło
wych (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 46, IpoZ. 340), przyjętej 

\ 

w Montrealu dnia 9 października 1946 r. na 29-ej sesji 
Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji 
Pracy. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wielblowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

ż dnia 16 maja 1950 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Bułgarię Konwencji Nr 35 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na 'starość pra
cowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolny~h zawodach. 
jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że żgodnie 
z art. 19 KonstytucJi Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nastąpiła ratyfikacja przez Bułgarię w dniu 29 
grudnia 1949 r. Konwencji Nr 35 dotyczącej obowiązko
wego ubezpieczenia na staróść pracowników najemnych, 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych 
i handlQwych, w wolnych zawodach, jak również chałup-

ników i pracowników gospodarstw domowych (Dz. U. R. 
P. z 1949 r. Nr 31, poz. 223), przyjętej na 17-tej sesji 
Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pra
cy dnia 29 czerwca 1933 r . w Genewie. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wierblowskl 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 16 maja 1950 r. 

w sprawie ratyfikacji pl'zez Bułgarię Konwencji Nr 36 dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pra
cowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych,przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. 

Podaje się ninie;szym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 19 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
nastąpiła ratyfikacja przez Bułgarię w dniu 29 grudnia 
H149 r. Konwencji Nr 36 dotyczącej obowiązkowego 

ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, za
trudnionych w przedsiębiorstwach rolnych (Dz. U. R. P. 

z 1949 r. Nr 31, poz. 225), przyjętej na 17-tej sesji Kon
ferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dnia 29 czerwca 1933 r. w Genewie. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wierblowski 
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