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W pozycji: "Otręby z nasion oleistych i t. d.", 
w wierszu pierwszym po słowie: "Otręby" dodaje 
się : "z roślin strączkowych oraz". 

W pozycji : "Piasek, oprócz kwarcowego płu
kanego" słowa: "kwarcowego płukanego" zmienia 
się na: "osobno wymienionych" . . 

W pozycji : "Piasek kwarcowy płukany" do,da-
je się w końcu: "w workach". , 

Po pozycji: "Piasek kwarcowy i t. d." dodaje 
się pozycję : "Piasek odlewniczy w workach" ... IV". 

. Po pozycji: "Przęsła stalowe i żelazne" dodaje 
się pozycję: "Przybory wodocią,gowe i sanitarne fa- . 
jansowe i majolikowe bez opakowania, albo ,owinięte 
w papier, siano lub słomę i połączone w wiąz
ki ~ III". 

W pozycji: "Rusztowania budowlane rozebra
ne i t. d." po słowach: "rozebrane, używane" doda..; 
je się : "i nieużywane". 

Pozycję : "Szmelc - patrz "Złom" skreśla się· 
W pozycji : "Wyroby ze szkła i t. d." słowa: 

"związane w paczki" zmienia się na: "połączone 
w wiązki" . 

W pozycji: "Złom żelaza, stali i t. d .... skreśla 
się słowo: "szmelC". 

W pozycj i: "Żelazo handlowe, uniwersalne 
i t. d. " po słowach : "oraz żelazo pokryte" dodaje się: 
"niklem ". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1928 roku. 
Minister Komunikacji : Romocki 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
.Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

603 . . 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 31 maja 1928 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Rząd Węgierski między
narodowe; konwencji o obowiązkowych oględzinach 
lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na 
statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 
1921 roku w Genewie na Ogólnej K.onferencji Mię-

dzynarodowe; Organizacji Pracy Ligi Narodów. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 
17 marca 1928 roku, że w dniu l marca 1928 roku 
zarejestrowana została, dokonana ' 'przez Rząd W ę
gierski, ratyfikacja międzynarodowej konwencji 
o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci 
i mŁ.odocianych, zatrudnionych na statkach, przyję
tej jako projekt dnia 11 listopada 1921 roku w Ge
newie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Or-

ganizacji Pracy Ligi Narodów (Dz. U. R. P. z 19ó L, 

Nr. 54, poz. 388). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zale ski 

604. 
Oświadczenie rządowe 

z dnia 31 maja 1928 r. 

~ sprawie ratyfikacji przez Rząd Holenderski mię
dzynarodowej konwencji o oho wiązkowych oględzi
nach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnio'· 
nych na statkach, przyjętej jako. projekt dnia i ! }i.sto
pada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konlcrencji 
Międzynarodowej Organizacji Pra. Ligi Narodów. 

Pód.aje się niniejsze~ do ~~ad9T-0śc~ zgo~nie 
z komumkatem Sekretarjatu .LIgI Narodów z dnia 
17 marca 1928 r ., że w dniu 9 marca 1928 T . zareJe
strowana została, dokonana przez Rzc:d H:) l end~r -' 
ski, ratyfikacja międzynarodowej konwencj i () obo
wiązkowych oględzinach lekarskich dzieci l m1. odo· 
danych, zatrudnionych na statkach, przyj~te i ja!'\CI 
projekt dnia 11 listopada 1921 roku w Gene wi e na 
Ogólnej Konferencji Międzynarodowej OrJd<J uizacji 
Pracy Ligi Narodów (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 54, 
poz. 388). ł ' , 
Minister Spraw Zagranicznych~ . August Zaleski 
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. ;\ .pśWtadczenie r~ą'dowe 
z dnia 31 maja 192ff 1'. 

W sprawie ratyfikacji przez Rz.h Węgierski między
narodowej konwencji, ustalając t, najniższy wiek do» 
puszczania młodocianych do pracy w pomieszczeA 

l:1iach podpokładowych i w kQłłowniach, . przyjętej 
jako projekt dllia 11 listopada {921 roku w Genewie 
na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organiza -

cji Pracy Ligi Narodów. 

Podaje się niniejszem do w.iadómości, zgodnif: 
z.' komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 
17 marca 1928 roku, że w dniu l marca 1928 r 'Jlw . 
zarejestrowana została, dokonana przez Rząd ~lę - ~ 
gierski, ratyfikacja międzyna,rodowej konwencj' *' 
ustalającej najniższy wiek dOipuszczania młodoc i a ~ 
nych do pracy w pomieszczeniach POdPOkL dOW YCh' 
i w kotłowniach, przYiętej jako projekt dnia 11 lisb ' ::' 
pada 1921 roku w Genewie na Ogólne,j K(,niereJ'ci J 
Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi : Jar·d ", .~ 
(Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 54, poz. 386). ' 

Minister Spraw Zagranicznych: August ~leski 
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