
Dziennik Ustaw Nr 9 - 229 Poz. 61 62 
-----------------------~-------------------

zamiast "stoLiistwo" ~ "stolarstwo -bu
dowlam·e, md:~lowe, sportowe, pomocy szkol
nyc~ wyrób trumien, tokarstwo, rzeźbiar
stwo w drzewie, posadzkarstwo", 

zamiast "studniarstwo" - "wiertnictwo stu-
dzien",. . 

zamiaSJt "szczooka.rstwo" - "szczotkarstwo-
ze szczeciny, włosia i słomy ryżowej, z me
tali, wyr6b opraw do szczotek, wyr6b pen
dIzli" , 

ZamlaJSlt "szewstwo" - "szewstwo - wy
r6b obuwia, naprawa oburwia, pantoflarstwo, 
trepiarstwo, szewstwo ortopedyczne, wy~6b 
obuwia na podeszwach drewnianych, napra
wa kaloszy", 

zamiast "s,zkla:rstwo" - "szklarstwo - bu
dowlane, pojazdowe, szlifierstwo szkła, pod
lewanie zwierciadeł, wióraiownictwo", 

zamiast "tapicerstwo" - "upicerstwo -
meblowe, dekoratorstwo", 

zamiast "zduństwo" - "zduństwo - budo
wa pieoów pokojowych i kuchennych, hu
oowa pieców piekar~kich, ceramika szla
chetna, kafla:rstwo, g,arr-nca,rstwo", 

3) skreśla I si;ę z listy rzemiosł: 

",gorseciarstwo", . 

"białoskórnictwo", 

"ciesielstwo" 

"farbowanie skórek futrzanych", 

"golarstwo" • 
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.,perukarstwo", 

"murarstwo", 

"piernikarstwo", 

"pilnikarstwo", 

"siodla.rstwo", 

"rzeźbiarstwo 
i kamieniu)", 

(rzeźbienie w drzeWie 

"rzeźnictwo i wyrąb mięsa", 
"rzeźnictwo koni (wyrą!b mięsa końskiego)", 
"szmuklerstwo" , 

"wyrób f Pędzli, sZl1lUlrków i taśm do lamo
wania", 

"wyr6b przedmiotów z drucików złotych 
i srebrnych", 

"przędzarstwo materii ze złota i srebra", 

"sztUlkatorstwo" , , 

"tokarstwo", 

,,!;arncarstwo", 

§ 2. Przepisy § 1 stosują ~ię do całego ob
s.zalN, na którym obowiązuje rozporzą,dzenie Pre
zydentaRzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927r. 
o prawie przemysłowym. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: 

Hilary Minc 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 22 stycz.n.ia 1948 r. 

wydane w porozumieniu Z Ministrem Przemysłu ł Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia 
Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. o uznaniu niektórych substancji i prze

tworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia. 

Na podsrtawie art. I ustawy z dnia 22 czerw
ca 1923 r. w przedmiocie sub\5tancji i przetworów 
odturzają,cych (Dz .. U. R. P. Nr 72, poz. 559) -
zarządza. się, co następuje: 

§ I. W roz,porządzeniu Ministra Opieki Spo
łecz:u'ej z dnia ' 19 czerwca 1937 r. o uzn<linlU 
niektórych substancji i przetW'or6w odurzaj'l'cych 
za wywołujące modliweskutki dla zdrowia (Dz. 
U. R. P. Nr 49, poz. 379) wprowadza się zmiany 
nastlępujące: . 

W § 1 dodaje się pkt n) w brzmieniu: "nl 
si~rczan ~ fenyloizopro~loaminy .(Psychedr~n), l 
SlC1ircza.n ex fenylo ~ am1UO _ propanu (Ortednn), 

Ohlorowodorek 1 fenylo 2 methyloaminopropanu 
(Pervitin), Chlorowodorek estJN etylowego kwasu 
1 metyJlo 4 fenylopiperydyno 4 karbonowego 
(Dolan tim.-Pethidin)". 

§ 2. Rozporządzenie niniej..sze wchodzi w ży
cie z dniem ogroszenia. 

Minister Zdrowi.a: 

Tadeusz Michejda 

Minister Pn.emysłu Handlu: 

W z. EugeJ1iusz Szyr 




