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l) gdy wszystek drób grzebiący w zagrodzie padł, z'ostał 
zabity lub z zag,rody usunięty - albo 

2) jeżeli w ciągu .14 dni od ostatniego padnięcia, zabicia, 
wlyzdrowienia lub pHeprowadzo1H.;go szczepienia nie wy
stąpiły wśród drobiu grz,ebiącego nowe przypadki p~mo
TU rzekomego albo podejrzenia () tę chowbę; 

3) jeżeli ponad lo w'stało przeprowadzone oczy,.,zczenie i od
kę.żellie, a należyte ich wykonanie zostało stwierdzone 
przez powia to:wego lekarzu weterynarit 
2. Zarządzenia wymienione w §§ 10, 11 i 15 ust. 1 u chy-

le. prezydium wojewódzkiej lub powiatowej rady narodowej 
na wniosek powiatowego lekarza weterynarii. 

§ 18. O wygaśnięciu pomoru nekomego drobiu i uchyl.e
n iu "arządzeń należy pow i adomić orqćluy i instytu cje, które 
stosownie do § 14 zostdy powiadomione o pomorze rzeko
mym drobiu i o wydanych zarządzeniach. 

§ 19. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem ogło
s zen ia. 

Minister Rolnictwa: w z. S. Gucwa 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZi\CSCl 

z dnia 4 lipca 1959 r. 

o zmian!~ rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957· r. w sprav/ie wprowadzenia regulaminów premiowa
nia w pa.'lstwowym przedsiębiorstwie "Folska Poczta, Telegr.af 1 Telefon" Ol"az w przedsiębiorstwach Mi.ędzymiastov,,-ych 

Kabli Teic·komunikacyj.nych. 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
5 września 1957 r. w spraw ie uposażenia pracowników pań
stwowego przedsit;biorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Te1e
fon" ~Dz. U. Nr 49, poz. 236) zarządza się, co następ,uje: 

§ l. W regulaminie pre'miowania, stanowiącym załącz

nik llir 1 do r07ĄJorządzeni a M inistra Łqczności z dnia 18 wrz€
śni a ~957 r. w sprawie wprowa.d:zenia regulaminów premio
wanią. w państwowym przedsięhiorstwie "Polska Pon ta, Te

' legraf i Telei on" oraz w prz.edsię bior:stw.acb !'vliędzymiaslo

w y ch Kabli Telekomunikacyjnych (bz. U. Nr 60, poz. 326) -
§ 5 otrzymuje brzmienie: 

,:§ 5. 1. Niezaieżnie od premii za sprawne i bezus terko
we wykonywanie pracy, ustalonej w §§ 1 i 3 
regulaminu, dOH~czyciele przesył ek li stowyc h 
l pieniężnych - l.a zlecone im dodatkowo, poza, 
normalnymi czynnościami służbowymi, pozyski-

wonie prenumeraty czasopism, należących do 
grJ p społeczno-politycznych, roln iczych, fucho
wD-technicznych i młodzieżowych - otrzymują 

następujące wynagrodzenie dGdatkow~: 
a) przy prenumera cie miesięcznej - 0,40 zł za 

każdy egzemplarz zap renumerowanego czas ,)
p.i6ma, 

b) przy pn: numeracie n-a okres dłuższy - staw
kę określoną w pkt 1, pomnożoną przez ilość 

miesi(!cy, za które Prz~ij.ęto prenumera t.ę. 

2. Wykaz czasopism należących do grup ,~pofecz

no-politycznych, rolniczych , fachowo-technicz
nych i młodzieżowych ustala Minister Łączności." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1959 r. 

Minister Łączności: Z. Moskwo 

sierpnia 
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' ()ZPORZ.I\DZł3NII! MINISTRA ZD·ROWIA 

z dnia 2 lipca 1959 r. 

w sprawie ks iąźcczek zdrowia. 

_ Na podstawie art. 11 usi. 1 lit. a) ustawy z dnia 21 lutego 
1935 r. o zapob:eganiu chorobom w kainym i o ich zwalcza
niu (Dz. U. z 1935 r. Nr 21, poz. 198 i z 1949 r. Nr 25, poz. 17 4) 
zarządza się, co następ;Jje : 

§ l. Ks \ ążeczka zdrowia według wzoru ustillom:go przez 
Minist ra Zdrowia zawiera s zczegółowe dane o przeprowad ze
n iu Isz czepień ochronnych uziecka (mk'dociam:go) przeci w 
chorobom zakaźnym , a tak ~: e dane n iezbędne do u stal en ia 
ogólnego stanu zdrowia i rozwoju dziecka (młodocia.n ego) od 
dnia j ego urodzfnia do UkOI1C ,:c; ll!a 18 roku życ i il. 

§ 2. 1. Ksią±cczkę zdrow ia wydaje rodzkom bądź opie
kunom dziecka beZpDbre<l·nio po jego 'urodzeniu zakład spo
łeczny słu żby zdrDwia, który udzielił p,amocy w zwiqzkll 
z porodem. 

2, J e:;;ell matka dziecka nie korzystała przy jego UfO 

.dreniu z pOr:tHlcy -zakładu s-połec:m<:'-go służby zd.r,owia. k ~ ią

;i.e.czJs..ę zdrowia wydaje przycl;.odn.i<l. bądż o .środek zdrowia 

właś ciwy ze względu na mi ejsce zam ieszkania dziecka. ''IV tym 
przypadku rodzice (opiekunowie ) dziecka są obowiązani wy
stąp i ć z w n ioskiem o wydan ie ksi ążeczk i w c iągu dwóch ty
godni od dnia urodzenia dz iecka. 

§ 3. Rodzice bądź oop iek ,mowie dziecka (młodocianego) 
w wi,eku do 18 lat są obow iąza n i : 

1) s tarannie przechowy\vać książeczkę" 

2) prz€dstawiać ks iqżeczkf: : 

a) przy każdym zwróceniu się o udzielenie dziecku (mło

docianemll) pomocy pro fil ak tycznej lub leczniczej w 
zakl.aGzie spole-cznym s.Ju7.by z.drowia alb0 'u lekarza 
bądź leka rza denty<;ly wykonujących prywatną prak
tykę oraz 

b) przy odc1awaniu dziecka d0 ż.!ebka, przedszkola lub 
szkoły, 

3) n iezy./loczn i.e zilwiadom i ć zakład okreśJony w § 2 ust. 2 
w razie zaginięc ia lub zn lszcżenia książeczki. 
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§ 4. 1. Zakłady społeczne służby zdrowia oraz lekarze 
lekarze-dentyści wykonujący prywatną praktykę są obo

wiązani w razie zwrócenia się do nich o udzielenie dziecku 
(młodocianemu) w wieku do 18 lat pomocy profilak tycZl1ej 
lub leczniczej: 

1) zażądać przedstawienia książeczki, 
2) po udzieieniu pomocy wypełnić w książeczce odpo-

wiednie rubryki. 
2. Złobki, przedszkola i szkoły są. obowiązane żądać 

przedstawienia książeczki przy zapisywaniu dziecka do tych 
zakłudów. 

3. W razie nieprzedstawienia książeczki przez rodziców 
(opiekunów) dziecka (młodocianego) jednostki określone w 
ust. 1 i 2 są obowiąza.ne zawiadomić o tym organ służby 
zdrowia prezydium powiatowej (miejskiej.- dzielnicowej) ra
dy narodowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka (młodocianego). 

§ 5. W razie zaginięcia lub zniszczenia książeczki od
twarza ją zakład określony w § 2 ust. 2. 

§ 6. 1. Książeczki dla dzieci (młodocianych) urodzonych 
przed dniem wejśc ia w życie rozporządzenia wydają zakłady 
określone w § 2 ust. 2. 

2. Rodzice (opiekunowie) dzieci (młodocianych) urodzo
nych przed dniem wejścia w żyCie rozporządzenia, dla któ
rych nie zostały wydane dotychczas książec!:ki, są obowiąza

ni wyst<1lpić z wnioskiem o wydanie książeczki przed upły
wem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l paź

dziernika 1959 r. 

Minister Zdrowia: R. Bal0l1sid 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWa 

z dnia 17 lipca 1959 r. 
( 

dotyczące przystąpienia Rumunii i BułgarII do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej ł Sl'ódzlemnomorskieJ 
Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości , że zgodnie z art. XX 
Konwencji w sprawie utworzenia Europej skiej i Sródziemno
morskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Palyżu 

dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191), 
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nastąpiło złożenie dokumentów przystąpienia do wymienionej 
Konwencji przez Rumunię dnia 6 marca 1959 r. i przez Buł
garię dnia 16 kwietnia 1959 r. 

Minisler Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 

OSWIADCZENIE RZĄDowa 

z dnia 17 lipca 1959 r. 

dotyczące przystąpIenia Zjednoczonej Republiki Arabskie) do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmI 
i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 23 Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludżmi 

i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Suc
cess dnia 21 marca 1950 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 41, poz. 278), 

nastąpiło dnia 12 czerwca 1959 r. złożenie przez Zjednoczoni\ 
Republikę Arabską dokumentu przystąpienia do powyższej 

Konwencji. 

Minis ter Spraw Zagranicznych: w z. J . Winiewicz 
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OSWIADCZEN1E RZĄDOWB 

z dnia 17 lipca 1959 r. 

dotyczące przystąpienia Kanady do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłel t demokratyczne) Austrit, 
podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 37 
Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i de
mokratycznej Austrii, podpisanego w \Niedniu dnia 15 maja. 
1955 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 19, poz. 94), złożony zostal Rzą-

dawi Związku , Socjalistycznych Repubiik Radzieckich dn!1l 
23 czerwca 1959 r. dokument przystąpienia Kanady do po-
wyższego Traktatu. ~ .. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 

Zam. lU2a Cena 1,60 zł 


