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Dziennik Ustaw. Poz. 491 i 492.

artykułów żywności i przedmiotów użytku (Dz.

491.

R. P. Nr. 5, poz. 45).

ROZPORZĄDZENIE
SPOŁECZNEJ

U.

Ilość barwnika, stosowanego do barwienia lodu
sztuq;nego, nie może przekraczać 1 grama barwnika
stupro.centowego na 2'50 litrów wody (1 : 250,000)
i nie może być mniejsza od 1 grama barwnika stuprocentowego na 350 litrów wody (1 : 350,000).

MINISTRA OPIEKI

z dnia 24 maja 1934 r.
O

Nr. 54.

barwieniu lodu sztucznego.

Na podstawie art. 8 pkt. c) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.
o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami
użytku (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343), art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia
publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej
(Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 493) i art. 1 rozporządzen:.a
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r.
o wprowadzeniu nazwy "Minister Opieki Społecz
nej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej" (Dz. U. R. P.
Nr. 64. ~oz. 597) zarządzam co następuje:

§ 1. Ló.d sz.tuc.zny, wprow.a.dzany do spr.zedaży i innego obiegu w celach spożycia, chłodzenia
i konserwowania artykułów żywności oraz stosowany do tych celów we wszelkich zakładach wyrobu, uzyskiwania, przetwarzania, przechowywania,
spożywania i sprzedaży artykułów żywności, musi
być barwiony.
Lód naturalny nie może być barwiony.
§ 2. Przez nazwę "lód sztuczny" rozumie się
lód, wytwarzany przez sztuczne oziębianie wody,
nie pochodząc.ejz naturalnych zbiorników (stawy, .je:z;iora, rzeki, morza i t. p.), a odpowiadającej przepisom rozporządzenia Ministrów: Opieki Społecznej
i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1933 r.
o wodzie do picia i potrzeb gospodarczych (Dz. U. R.
P. Nr. 79, poz. 562).
Przez nazwę "lód naturalny" rozumie się lód,
powstały z wody w zbiornikach naturalnych (stawy,
jeziora, rzeki, morza i t. p.).
§ 3. Do barwienia lodu sztucznego można uży
je.dyni.e barWil]ików: "Eozyna wodna" lub "Kocceina nowa", dozwolonych do barwienia artykułów
żywności w myśl§ 6 rozporządzenia Ministra Spraw
NVewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu

w,ać

§ 4. Winni naruszenia przepisów rozporządz~
nia niniejszego podlegają karom, przewidzianym w
rozdziale III rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo:"
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36,
poz. 343).
§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie czternastego dnia po ogłoszeniu.
Minister Op1eki Spolecz.n,e.j: Jerzy Paciorkowski

492.
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI
z ,dnia 12 czerwca 1934 r.
błędów w ogłoszeniu kodeksu zobowiązań i przepisów wprowadzających
kodeks zobowiązań.

W sprawie sprostowania

Na podsŁawi.eart. 6 punkt c) rozporządzenia
P're.zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia
1927 r. w sprawi.e wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej PoLskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r.
Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu art. 4 us.tawy z dnia.
12 lute.go 1930 r. (Dz. U. R P. Nr. 13, po.z. 89) pro_o
stuje się następujące bł'ędy w rozporządzeniach
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października1933 r. zawierających "Kodeks Zobowiąz,ań" (nz. U.
R. P. Nr. 82, poz. 598) .oraz "Przepisy wprowadzają
ce kodeks zobowiązań'" (Dz. U. R. P. Nr. 82,
poz. 599):
VI art. 119 kodeksu zobowi~ań zamiast wyrazu "imi,eniu" powinno być "mieniu";
w art. XXII § 2 przepisów w:prowa.dz,aiących
kodeks zobowjązań zamiast paragrafu ,,1466" powinien być paragraf ,,1446".
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tloczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości.

Cena 1

zł

70854

20 gr

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe
oraz władze samorządu terytorjalnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwartału, półcocza lub roku.
Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należnoścL
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych nUmerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych
niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie nie
uwzględnia się.

Wszelkie

wpłaty

na Dz. U. R. P.

wnosić należy

za

pośrednictwem

P.K. O. na konto czekowe Adm. Dz. · Ustaw 30-130.

