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POL 208, 209 i 210
-------------------------------------------------------------2) w § 13 skreśla się wyrazy ,,1 otwartej gruźlicy wymienia

VI. Odszkodowania.

u krów"l
§ 29. Za bydło zabite"/. powodu gruźlicy płuc, wymienia

3)

lub niirząclów płciowych na zarządzenie or.g anu administracji
prezydimn powiatowej rady narodowe! na}eży się od Pań
stwa odszkodowanie w wysokości 415 wćJft()ści sza.cunkowej,
a za bydło zabj~e z powodu innych postaci gruźlicy - w wysokości pełnej wartości szacunkowej.

skreśla

się

się

przepisy
(§ 26);

końcowe.

gruźlicę w postaci gruźlicy jelit od -przewidzianego wart. 20 przepisów
z dnia 12 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zarnźliwych chorób

6) w

bydła

rogatego

"PlzEp1'Owadzanie sekcji" skreśla
g) "Gruźlica bydła rogatego"

nr 1 -

podrozdziału

nr 2 - "Oczyszczanie i odkażanie przy zachorobach zwierzęcych" skreśla się przepi s y
podrozdziału g)
"Otwarta gruźlica bydła rogatego"
{§ 16);

zgłaszania

załączniku

rażliwych

zwierzęcych.

§ 31. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania przepisów z dnia 22 sierpnia
.1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U.
z 1928 r. Nr 19, poz. 167 i Nr 76, poz. 686, z 1933 r. Nr 7,
poz. 45 i Nr 58, poz.- 435, z 1936 r. Nr 50, pOZ. 360, z 1948 r.
Nr 32, poz. 217 i z 1950 r. Nr 2, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:

"Gruźlica

tłumienie gruźlicy";

Wyłącza się

§ 30.

obowiązku

g)

4) w § 397 skreśla się wyrazy "Załącznik nr 5. Dobrowolne
5) w załączniku

VII. Przepisy

działu

przepisy

w po:staci otwartej" (§ 203-215 a).

7) w załącwiku nr 3 § 29 i § 38;
8)

skreśla się

nie

przepisy

"Badimia ro zpoznawcze"
załącznika

skreśla

nr 5 "Dobrowolne

s iq

tłumie

gruźlicy".

Rozporząd ze nie

§ 32.

wchodzi w

życi8

z dnie m

ogło

szenia.

1) w § 11 skreśla się wyrazy "gruźlicy bydła rogiltego w

Minister Rolnictwa: E. Ochab

pOl$taci otwartej.:' i
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTlłA

ROLNICTWA

z dnia 2 czerwca 1959
w sprawie

określenia

rodzajów prac w rolnictwie nie

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 2 Hpca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do
określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w
zakładach pracy oraz o wstępnym sta żu pra cy (Dz. U. Nr 45,
poz. 226) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Do prac nie wymagających kwalifikacji zawodowych w rolnictwie, przy których dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej lat 16 bez up rzednieno.
przygotowania, jak również clo prac nie wymagających kwalifikacji, przy których mogą być zatrudnieni pracownicy pelno-

1".

wymagających

kwalifikacji zawodowych .

..

letni bez obowią z ku odbywania wstępnego stażu pracy - zalkza się pi-ć1ce ręczne i pomocnicze wykonywane przez robotników pod nadzorem specjalistów.
2. Przepis II st. 1 nie narusza' przepisów rozpor zą dzenia
Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wyka.zu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 64, poz. 312
Nr 71, poz. 355).
§ 2: Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosz enia..

Minister Rolnictwa: E. Ochab
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KOMUNIKACJI

z dnia 23 maja 1959 r.
w sprawie korzystania przez funkcjonariusz6w Milicji Obywatelskiej i członków ich rodzin z ulg przy prze jazdach
paitstwowymi środkami komu.nikacyjnymi •

•

Na podstawie aTt. 26 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o stosunku sł użb o wym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 12, poz. 69) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej

korzystają:

1) z 50% ulgi p rzy przejazdach kolejilmi pallstwowymi normalnotorowymi i wą s kotorowymi oraz liniami autobusowymi P a ństwow e j Komunikacji Samochodowej,
2) z 33% ulgi przy przejazdach kol ej ami pal'lstwowymi 11..;
nowymi.
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§ 2. 1. Do korzys tania z 50% ulgi przy przejazdach kolejami parlstwowymi normalno torowymi i wąskotorowymi są
uprawnione również żony funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.

§ 4. Dokumentami uprawnIającymi do korzystania z ulg
w §§ l i 2 są:

określonych

1) legitymacja służbowa funkcjonariusza Milicji Obywatel-

I

skiej,
2. Dzieci funkcjonarius zów Milicji Obyw'1telskiej korzystają z ulg przy prze jazdach państwowymi środkami ko munika cyjnymi na zasada ch ogólnych.
§ 3. Ulgi określone w §§ l i 2 stosuje się przy przejazdach środk .'lmi komunikacyjnymi zarówno zwykłymi, ja k
i pospiesznymi, we wszystkich klasach i bez ograniczenia
ilości przejazdów.

żony funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej
wzoru określonego w przepisac h wydanych przez
Ministra Spraw Wewnętrznych.

2) legitymacja
według

§ 5.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dni em

ogłosz e nia.

Minister Komunikacji: w z. J. Ru.s/ecki
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OSWIADCZENIE

-

RZĄDOWE

z dnia 2.5 maja 1959 r.
w splr awie

przystąpienia

Albanii, Federacji Malajskiej, Arabii Saudyjskiej i Nikaragui do KonwenrjiflołVC1fJCej
Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 paździcrnit,a 1!147 r.

. P1daje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 3
lit. bl i art. 33 Konwencji dotycząc ej Swiat ow ej Organizacji
Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 paż
dziernika 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 11, poz. 85), następu
jące państwa złożyły swoje dokumenty przystąpienia do powyż3 ze j Konw en cji:

Albania
Fed eracja Malajska
Arabia Saudy jska
Nikaragua

. onia 20 lipca
dn ia lY maj a
d ni a 26 j u t Pt)o
dnia 27 lut ego

Ś w iatowej

1957 foku,
1 q ~H In k lI,
19 '> 9 roku,

1959

M inister Spraw Zagran icznych: w z. J. Wi nie wicz

lO K U.

