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Art. 72. Art. 285 otrzymuje brzmienie nastę
pu~jące: 

.. "Art. 285. Przepisy art. 85 będą stosowane po 
upływie lat pięciu od dnia wejścia w życie niniejsze
go prawa. Minister Sprawiedliwości władny jest 

· w drodze rozporządzenia zarządzić wcześniejsze ich 
stosowanie. Przepisy art. 85 mają jednak zastosowa
nie do osób, wymienionych wart. 86 i 87". 

· Art. 73. Wart. 290 § 1 po słowach: "swego 
okręgu" wstawia się słowa: ,,0 naruszenie i przywró
cenie ża:kłóconego posiadania, tudzież spory", a za-
miast słowa: "dwustu" w,sbwia się słowo: "trzystu". 

Art. 74. Użytą w rozporządzeniu Prezydenta 
Rzeczypośpolitej z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 12, poz. 93) nazwę: "sąd. grodzki" zastępu-

· je srę wszędzie w całem l'ozporządzen1itnazwą: "sąd 
powiatowy", a nazwę: "sędzia grodzki" nazwą: "sę
CIiia. 'powiatowy!'. 

• .\rt: ·75. ·' \Vykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Sprawiedliwości, przyczem upoważnia 

· się go do wydania tekstu "Prawa o ustroju sądów 
· powszechnych" z uwzględnieniem zmian, wprowadzo
'. nych niniejszą ustawą. 

Art. 76. Ustawa nini'ejsza wchodzi w życie 
z. dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

P'rezes Rady Ministrów: K. Bariel 

Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwo'ści: Dutkiewicz 

44. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 31 grudnia 1929 r. 

w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żela
zocjanków, błękitów oraz ługu potasowego. 

Na podstaw,ie ad. 7 punkt d) ustawy z dnia 
31 liipca 1924 r. w prrzedmjocie uregulowania stosun:
kówcelnych (Dz. U. R P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co ' następuje: 

§ 1. Przy wywoziezagran:icę cjanków, żelazo
cjanków, błękitów oraz ługu potasowego, wytworzo
nych w kraju, zezwal'a się na zwrot cła, uis,zczonego 
za sprowadzane z zagranicy materjały zużyte do wy
robu tych towarów, podług nastęlPujących norm: 
za 100 kg cjanku i żelazocjanku potaso-

wego . . . . . zł 17.80 
" 100 " cjanku i żelazocjanku sodo-

wego . . . 
" 100 " błęk~~,ów: paryskiego ~ "Mi-

lOr! . . 

" 100 " ługu pota,sowego 

" 12.50 

" 24.-
4.-" 

§ 2. Zwrot cła z tytułu wymienionego w § 1 
niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapo-

mocą kwitów wywozowych wystawionych ka'ż. ora
zowo przez upoważnione do tego urzędy celiin,a 
podstaWJie zaświadczeń związków eksporłowyc , po 
stwierdzeniu wywozu towarów zagr'articę. . 

§3. Kwity wywozowe opiewają na Qkazi iela, 
zachowując waż,ność na przedąg 9 miesięcy od daty 
ich wystawienia li mo·gą służyć do uiszczenia Ot leż
ności celnych za wszelkie towary, splfowadzane za
granicy, w każdym z· urzędów, upoważnionyc ,do ' 
wystawiani'a kwitów. 

. § 4. Wykaz związków eksportowych, li 

Ulonych do wydawania powyżej wymi.enionyc za· 
świa,dczeń, ustala Minister Skarbu w porozu emu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu i ogła,sza w D 
niku Urzędowym "Moni,tor Polski". 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodżi 
cie z dniem ogłoszeDliai obowiązuje aż do odwo 
Ma ono zastosówan:ierównież do towarów w mie
nio'nych w § 1 niniejs'zego rozponądze·nia, wywi :z;{o
nych zagranicę w czasie od dnia 1 stycznia 193 r. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Maiuszwski 

Minister Przemys.łu i Handlu: E. Kwialkowski 

Kierownik Ministerstwa Rolni'ctwa: 
. Wiktor -Lesniew ki 

45. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 20 styc.znia 1930 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Prze ysłu 
i Handlu o barwieniu artykułów żywności i ' p zed

miotów użytku. 

Na podstawie art. 8 punkty a), b), e) i e roz
porządzenIa Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o dozorze nad artyktiła~i ż wno
SCl 1 przedmiotami użytku (Dz. U. RP. N . 36, 
poz. 343) zarządza siię co następuje: 

Ro 'zdział I. 

Barwienie artykułów żywności, przeinaczon ch 
do obiegu. . ' 

§ 1. Zabrania się barwienia: 
a) mięsa, ryb, wyrobów i konse,rw mię nych 

i rybnych oraz jelit, używanych na po loki 
do wyrobów mięsnych; 

b) herbaty, kawy i przypraw korze,noy 
. c) mleka,śmieta.ny, śmietanki; 
d) olejów j.adalnych; 
e} miodu pszczelnego. 

§ 2. Wlino, koniak, W1i.niak, rum, arak, 
do picia, piwo i ocet mogą być barwione tylk 
melem. 

§ 3. Artykuły żywności, poza wyszczeg' lnio
nemi w § 1. i 2,' mogą być barWli·one tyJkobar ' ika-
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mi, nrieszkodliwemi dla zdrowia. Ilość użyteg,o barw
nika nie może przekraczać ilości, śctiśle potrzebnej 
do osiągnięcia właściwego zabarwi~nia. 

§ 4. Zabrania się barwienia artykułów żywflO'
ści, o ile barwlienie to miało~y na celu ukrycie skła
du, własności (z.łej jakośd względnie zepsucia) lub 
-wartości odżywczej tych artykułów. 

§ 5. Wyroby z c,iasia (makarony, kluski i t. p.), 
Wy toby cukiern~cze, cukry, przetwoTy owocowe i ja
rzynowe, naturalne tłuszcze jadalne, wódki, likie
ry i na'poje chłodzące, wpro'wadzane w obieg w my
g~llalnem opakowaniu firmy wytwórcy lub hurtowe
gg sprzedawcy, o ile są barwione, muszą być zaopa
trzone w etykietę z wyraźnym napisem na niej "bar,.. 
wione". 

Przepis ten nie dotyczy detalic.znego handlu 
W)'Il"obami cukierniczemi ~ cukrami. 

§ 6. Barwnikami, nieszkodliwemi dla zdrowia, 
a pneznaczonemi do barwienia artyku.łów żywności, 
." następujące: 

A. Naturalne bar~iki organiczne: 

1) substancje barwiące, pochodzące z jadalnych 
owoców bądź z jadalnych produktów I"()'

ślinnych, 
2) sz.afran, 
3) orlean (annato), 
4) alkanna, 
5) koszenilla i czerwień koszenillowa (kaa:-min), 
6) drzewo sandałowe, 
7) orselia ri pasta orseIjowa, 
8) chlorofil, . 
9) indygo naturalne maz syntetyczne, 

10) sok lukrecji, 
1 t) karmel, 
12) drzewo kampeszowe i wyciąg z niego, 
13) sumak i wyciąg z niego. 

B. Sztuczne barwniki organiczne: 

1) ~ółcień kwaśna = sól sodowa kwasu amido
azobenzenosulfonowe,go (jaune solide, Sau
regelb R, EchtgeJb R, G, S, Neuge.Ib L)j 

2) Chryzoidyna = chlorowodorek dwuamido
azobenzenu (chrysoidine G, R, I, Y); 

3) Auramina O = chlorowodorek amido-czŁe
rometylo ... para-amido-dwufenylometanu (p y
octaninum aureum); 

4) Sudan I = benzeno-azo-W-naftol (orange G, 
orange fettloslich, jaune fonce, solubIe dans 
les graisses, sudan I tłuszczowy) j 

5) Sudan G = anilino-azo-rezorcyna (chryso
ine ~nsoluble, fettora.nge) j 

6) Barwniki tłuszczowe typu dwu-metyIo-anri
Iino-azo-benzenu; 

7) Tropeolina 000 Nr. 1 = sól sodowa kwasu 
Cl-naftolo-azo-benzenosulfo·nowego (orange 
l. S, R. extra, orange de na'phtol); 

8) Tartraeyna = sól sodowa kwasu l-p-suIfok
syl-fenyl-3-karboksyl-4-p-su.lfoksyl-fenyl-hy
drażono-5-pyrazolonowego (jaune tartrique, 
tartrazine O, hydrazingelb O); 

9) Oranż L = sól sodowa kwasu paraksyleno
azo-2-naftoIo-6-sulfonowego (ponceau G, 

hrillantorange R, scharlach R, xylidin-oran
ge, orange N, xylidinscharlach); 

10) Fuksyna = chlorowodorek rozaniliny (rouge 
d' aniline, roseine, rubine, brillantfuchsnn, 
magenta); . 

11) Fuksyna kwaśna = kwaśna sól sodowa lub 
wapnio,wa kwasu rozaniliuo-dwusuHonowe
go (śaurefuchsin, fuchrun S, rubin S, add 
magenta)j 

12) Rocealina = sól sodowa kwasu aw - ~ - na
ftulo - .(1.. - naftyl - amino - sulfonowego (rau
racienne, rouge I, rubidine, cerasine, or
celline Nr. 4, echtroł A, O, brillantrot, car
dinal red)'; 

13) Czerwienie "bordo" i "ponso" = produkty 
kondensacji kwasu ~ - naftolo - dwusulf0-
nowego zdwuazonowemi związkami ksylo
lu i innych wyższych pochodnych benzenu 
(bordeaux B, L, G, R extl'a, ećhtwt B, ee
rasine, rouge B, ponceau R, m, G, J, GR, 
brillant - ponceau G, xylidinscharlach, scar
let 2R, scharlachrot 4R extra, V~c.toriaschar
l,ach 4R extra, ponceau 6R); 

14) Koecema nowa = kwas 1, 4-naftylaminosul
fono - azo - 2, 6, 8 - naftolodwusulfonowy 
(rouge cocheIlilille, neucocdn, cochenillerot 
A, eroceins·charlach 4B, X, . ponceau 4R); . 

15) Ponso 3 R = sb,} sodowa kwasu pseudoku
molo - azo - 2 - naftoJo - 3, 6 - dwusulfono
wego (pon!=eau . 3 R, rouge de cumidine, eu
midinscharlach) j 

16) Amarant = sól sodowa kwasu nafHono
azo - 2 - naftolo - 3, 6 - dwusulfonowego 
(azorubine. oenanthinine, echtrot D, EB, NS, 
azosaurerubin,' bordeaux, bordeaux DH, S, 
naphtolrot O, victoria'rubin, w oli rot extra, 
acid crimson); 

17) Erytrozyna = s,ól sodowa lub potasowa ezte
, rojodofluoreseeiny (pyro;sine, iodeosine)j 

18) Eozyna wodna = sól sodowa lub potasowa 
czterohromo.fluoresceiny; 

19) Eozyna alkholowa = sól potasowa eteru 
etylowego czte·robromofluo'resceiny (eosine 
S, BB, spriteosin, ros'e J B a l' alcooI, prime
rose, primero'se a l'alcool); 

20) Floksyna P ::::; sól ,s'odowa lub potasowa czte
ro - bromo - dwuchlorofluoresceiny (phIo'" 
xine, erythrosine BB, new pink) j 

21) Błękit anilinowy = chJ.orowodorek, siarczan 
lub odan trójfenylorozaniliny względnie 
trójfenylo - para - rozaniliny (bleu Iumiere, 
bleu de gentiane, gentianablau 6B, spritblau, 
spritblau S, F, C, opalblau, lichtblau); 

22) Błękit czysty wodny = sól sodowa, amono
wa lub wapniowa dwuoksy - antrachinono - . 
chin:olinowa (wasserbIau, bleu de chine, bIeu 
marme); 

23) Błękit alizarynowy = dwuoksy - antrachi -
nono - chirioHna (alizarinblau A, F, R, AB, 
GW, RR, DNW); 

24) Indygotyna i karmin indygowy = sól sodo
wa kwasu 'indygodwusulfonowego; 

25) Indulina = pochodna sulfonowa błękitu azo
dwufenylowego i jej sole sodowe (bleu so
lide R, 3R, bleu de Bengale, echtblau B, 6B, 
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R, 3R, solidblau RR et B, blau OB wasser-
16slich, nigrosin wasserI6s1ich); 

26) Fiolet metylowy B i 2B = chlorowodorek 
pięciometylo ,i sześdometylo - para - ~oza
-rriliny (methylviolett V 3, violet de Paris, 
pariserviolett, violet 3B extra); . 

27) Zieleń światłoodporna SF żółtawa = s61 so
dowa kwasu dwuetylo - dwubenzylo - dwu
amido - trójfenylo - karhinolo - trójsulfono
wego (lichtgriin SF gelblich, vert acide JJ, 
~auregriin D, griinI6sung); 

~8) Zieleń malachitową = chlorowodorek czte
rometylo - dwu- paraamido - trójfenY!Q -
karbinolu (vert solide B ext~a. LB extra, 
neugriin, victoriagriin, diamantgriin, echt
griin, benzalgriin). 

Powyższy wykaz barwników będzie uzupełnia
ny nowemi, nieszkodliwemi dIa zdrowia, barwnika
mI. w drodze rozporządzenia Ministra Spraw We
wnętrznych w porozumieniu z Ministrem Prz.emysłu 
i Handlu. 

C. Barwniki nieorganiczne(farby), 

o He nie zawierają: a~senu, antymO'nu, baru, kadmu, 
chromu, rtęci, ołowliu, miedzi, cynku, cyny, uranu 

i pochO'dnych cjanowodoru. 

Do barwienia artykułów żywności barwnikanM, 
wyszczególnionemi w punktach B i C, mogą być uży .. 
wane tylko takie barwniki, które zostały wprowa
dzone w obieg zgO'dnie z przepisami § 7. 

§ 7. Barwniki, przeznaczone do barwienia M-) 

tykułów żywności, wymienione w punktach B i C § 6, 
mogą być wprowadzone w obieg nie inaczej, jak po 
uprzedniem zarejestrowaniu ich przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych. 

Celem uzyskania rejestracji wytwórcy względ
nie ich uprawnieni zastępcy powinni złożyć do Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem 
Państwowego Zakładu badania żywnośd i przedmio
tów użytku w Warszawie pO'danie, dołączając do 
niego: 

1) 2 próby barwnika w ilości, wystarczającej 
do zbadania; 

2) 10 egzemplarzy wzO'rów etykiet i opakowań, 
w jak1ch barwnik ma być wprowadzony w obieg 
W sprzedaży hurtowej i deta1icznej; etykieta ba'l"w
nika powinna zawierać: 

a) nazwisko (firmę) wytwórcy lub upra:wnione
go zastępcy i jego adres, 

b} adres wytwórni, 
c) nazwę barwnik'a naukową (chemiczną, bo

taniczną) i handlO'wą, jeżel~ ta ostatnia ma 
być używana, 

d) oznaczenie, że barwnik jest przezna'C'z,ony 
do barwienia artykułów żywnośCIi, 

e} numer .... i datę rejestru .... j 
3) deklarację o składzie barwnika; 
4) O'płatę za badanie. 
Barwniki, zarejestrowane przy wprowadzeniu 

ich w obieg, pO'winny być zaopatrzone w etykietę, 
z.godną z prze,p;sami ust. 2 i umieszczoną zarówno na 
zewnętrznem, jak i na bezpośredniem opakowaniu. 

R o z d z i a ł 2. 

Balrwienie przedmiotów użytku, przeznaczonych d9 
, obiegu. 

§ 8. Naczynia, pr.zyrządy, aparaty i przybory, 
użw-wane przy wyrobie, przechowywan,iu, mierzeniu. 
wa)żeniu, pakO'waniu ~ spO'żywaniu artykułów żyw
no~ci, mogą być barwione tylko barwnikami. wy
szcZ.ęgólnio'nemi w § 6, a ponadtO': a) siarczanem 
baru ÓF.Q..~ lakami barytowemi, niezawierającemi wę
g'lanu barlt-,i rozpuszczalnych soli barowych, b) tlen
kiem chrO'm', c) cynobrem, dl metallicznemi prosz
kami miedzi, c yny, cynku, glinu i ich stopów, e) barw
nikami, niezaierającemi a~senu i ołow,iu, używane
mi do szkliwa czyń, do glazury i emalii, fl barwni~ 
karni, niezaw,jer~jącemi arsenu, używanemi do po
kostów i lakierów l-, 

Przepisom nitniejszego rozporządzenia nie po
dlegają wyroby szklk,Jle, barwione w swej masie. 

§ 9. Środki kosi\netyozne mogą być barwione 
tylko ' barwnikami, wy~czególnionemi w § 6, zaś 
środki kosmetyczne do pi\ęlęgnowania skóry (mydła, 
szmi'nki, maści, pudry i t. ,p.), ponadto: siarczanem 
baru, siarczkami kadmu i ~"Ynku, tlenkami chromu, 
cyny i cynku oraz cynobrem: 

§ 10. Przeznaczone do \tżytku dla d~ied za
bawk'i, obrazki, farby i wyrob),( kauczukowe mogą 
być barwione tylko barwnikami, . wyszczególnione~ 
w § 6, a pon.adto: a) siarczanem bMu oraz lakaIm 
barytowemi, niezawierającemi wę~anu baru i roz
puszczalnych s'oli barowych, bl tlenlł\iem chromu, cl 
cynO'brem, d) metaLicznemi pro.szkami" miedzi,cyny, 
cynku, glinu i ich stopów, e) siiarczkam1· antymonu 
i kadmu, f) nieroz'puszczalnemi związkami d:ynku, g) 
związkami oł.owiu i manganu 'dla barwienia p<\kostów 
i farb olejnych, O'raz hl ba'twnikami, używaneIin'~ do 
szkliwa naczyń, do glazury ,j emalji. 

§ 11. Zabrania s,ię barwienia: 
l} tkanin odzieżowych barwnikami, szkodl,lwe .. 

mi dla zdrow~a, a w szczególności barwni
. karni, zawlerającemi: arsen, ołów lub ich 
~iązk'i, kwas pikrynowy i koralinę; 

2) tkanin, przeznaczonych do użytku domowe
go (zasłony, port jery, dywany, obicia me
blowe i t. p.), tapet, obić, sztucznych liści, 
kwiatów, masek, świec oraz innych przed
miotów użytku domowego barwnikami, za
wierającemi arsen lub jego związki; 

3) świeczek choinkowych - barwnikami, za
wierającemi arsen lub jego związki, albo 
związki rtęc,j (cynober). 

§ 12. Zabrania się używania do malowania 
wnętrz (ściany, sufity, podłogi, okna, drzwi i t. p.) 
mieszkaniowych oj innych, w któ~ych ludzie stale lub 
czasowo przebywają, farb klejowych lub wodnych, 
zawiera,jących aJrsen lub jego związki. 

§ 13. Barwniki, zawierające arsen, rtęć, ołów 
lub ich zWiiązki, jako techniczne zanieczyszczen~e, 
mogą być używane w przypadkach, przewidzianych 
w § 11 i 12, o ile zanieczyszczenie to n.ie przekracza 
nlieuniknione,j nO'rmy przy powszechnie i umiejętnie 
stosowanych metodach pł'odukcji. 
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R o z d zi a ł 3, 
Postanowienia końcowe, 

§ ·14, Przepisy n~niejszego rozporżądzenia mą
ją rOWIlile·z zastoso·wanie do artykułów żywnoścti 
i przedmiotów użytku, sprowadzanych z zagranic~. 
oraz z obszarów, na których rozporządzenie nillIie~
sze me .obowiązuje. 

§ 15. Winni naruszenia właściwych przepis9w 
rozporządzeUJi.a Prezydenta Rzeczypospolitej ~.ftlIl!ia 
22 marca 1928 r, (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz,r":l43) po
dlegają karom, przewid~ia:nym w rozdzirue III te
go rozpoTządzenia. 

§ 16, Rozporządzenie ,mniejsze wchodzi w ży
cie na całymobs~arze Rzeczypo'sp~litej Polskiej 
z wyjątk,iem wo'jewództwa śląskiego W 6 miesięcy po 
o~ło~zeIl!iu, a w stosunku do postan9f\vień § 8 -- w 12 
mleSlęcy. 

Jednocześnie tracą na tynv'obszarze moc obo-
wiązującą: . 

a) ustawa pruska z dniąc 5 lipca 1887 r . .o sto
so;waniu ba~wnikówf, szkodliwych dla zdro
WI~a, do wyrobu M-tykułów żywności, uży
wek i przedmio,tóMr użytku (Dz, U. Rz. niem. 
str. 277); 

b) austrjackie r~zporządzenie Mind:sterstw 
spraw wewnętlrznych i handlu w porozumie
niu z ,M.inistetstwem sp1'awie,d1iwościi z dnia 
1 ~ HI?ca 190Ib, dotyczące używania barwni
kow l szkoiiliwych zdrowiu materjałów przy 
wyrobie !artykułów żywności (wiktuałów 
i środkól(v 'spożywczych) jak i przedmiotów 
do uży)(ku, tudzież obrotu przyrżądzonych 
w jMl .sposób artykułów żywności i przed
roAotów do użytku (austT. Dz. U. P. Nr. 142); 

c) ~rt. art. 665 oraz 670 - 676 ,rosyjsk'iej usta
wy lekarskiej {Zb. pr. ces. ros. T. XIII, 
wyd. z 1905 r.). 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

46. 
ROZPORZĄDZENI'E MTNISTRA SPRA WIEDLI

WOśCI 

z .dnia 31 stycznia 1930 r. 
o tłumaczach przysięgłych. 

Na podstawie art. 268 prawa o ustroju sądów 
powszechnych z dnia 6 lute,go 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 12, poz. 93) zarządzam c,o następuje: 

§ 1. Tłumacze przysięgli mogą przy wydawa
niu aktów i zaświadczeń zamiast pie,częci urzędowej 
ustalonej w § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedli
wości z dnia 24 grudnia 1928 r. o tłumac.zach przy
si~głych (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 943) ui;ywać pie
częcJi okrągłe~, sporządzonej prywatnie (nie w men
nicy państwowej). 

Pieczęć ta winna zawierać jedynie napis: 
"Tłum. przys. , " (imię i nazwisko) w , .••• , • 
(siedziba)". 

§ 2, . RO'z;porząclzenie niniejsze wehodzi w ży:'·· 
z dniem ·ogłoszenia i traci mQC obowiązującą z dniem 
1 lipca 1930 r , 

Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości: Dutkiewicz 

47. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WE
WNĘTRZNYCH I MINISTRA PRZEMYSŁU 

I HANDLU 

:Z dnia 7 stycznia 193011". 

o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r., 
wydanem w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu, o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki 

i wyrobów mącznych. 

Na ,podstawie <lirt. 5 pUIl!kt b) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczyposp.o.Jli,tej z do:ia 23 grudn~a 
1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rze
czypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr, 3, 
poz. 18) podaje się do wiadomości, że w § 10 ust. 3 
rozporządzenia M!inistra Spraw Wewnętrznych z dnia 
29 paździiemika 1929 r., wydanem w porozumieniu 
z Minist'rem Przemysłu i Handlu, o .dozorze nad wy
,robem i obiegiem mąki .j, wyrobów mącznych (Dz. U. 
R. P. Nr. 78, poz. 582) zamiast wyrazów ,,(§ 18 · 
ust. b)" powinno być: ,,(§ 18 ust. 6)" oraz w § 29 
ust. 9 zamiast wyrazów "Postanowienia § 9, § 10 
ustęp 1 li 2 i § 27 zdanie pierwsze" powl1nno być: 
"Posta-rrowienia § 9, § 10 us,t. 1 i 2, § 23 i § 27 zda
'IlIie pierwsze ". 

Minister Spraw WeWl11ętrznych: H. Józewski 

Minister Przemysłu i Handlu : E. Kwiatkowski 
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