
Opłata . pocztowa uiszczona ryczałtem. •. 

~ 81. 
-------------------------- Warsza~a~ Pi~te~_ frr~Il~~~ _8_ k_w ___ ie_t_n_ia_l_9_3_2_ ro._k_ u_, _____ __ Rok XV. 

OGŁOSZENIA: 

PRENUM.ERATA 

k war t a l n a: 

Cen<l za wiersz 1 m/Dł. szpalty 
redakcyjnej po tekście 65 groszy. 
Cena za wiersz l m Im. szpalt, 

ogłoszeniowe; 60 gr. 
w kraju • • • • ts złotych 
za granicą ••• 20 złotych' 

Numer pojedyńczy 
20 groszy. MONITOR POLSKI 

Tabelaryczne i cyfrowe 95 gr. 
Ogłoszenia o zagubionych doku. 

mentach 18 groszy za wyraz. 
Każde o)!łoszenie na;mniej 

1 złoty. 
Za terminowy druk ogłoszeń 
Wydawnictwo nie odpowiada. 
Osobom i firmom prywatnym 
kredytu na ogłoszenia i prenu-

Kanta pocztowe czekowe 
Nr. 730. DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

• WYCHODZI CODZIENNIE Z WY J Ą TKIEM NIEDZIEL I SWIĄ T. meratę Wydawnictwo nie 
udziela. 

Dyrekcja i Administracja Wydawnictwa: Ul. Królewska Nr. 5. Telefon: Centrala P. A. 't: - 552-80. Reda:koja i ekspedycja: Ul. Miodowa Nr. 22. 
Telet. redakcji 11-44-05. Telef. ekspedycji 11-75-28. Kasa czynna ,od godz. 8 i pół do 1 popoł., w soboty do godz. 12 w poł. 

TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Zarządzenia Władz Naczelnych: 
Poz. 114. Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 6 kwietnia 1932 r. o częściowej zmianie 
rozporządzenia z dnia 29 marca 1932 r. w sprawie 
stosowania cel maksymalnych. 

Poz. 115. Instrukcja o kontroli pochodnych 
arsenobenzenowych. 

DZIAŁ . URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-:0:-

114. 
ROZPORZĄDZENIE M.lNJSTRA SKARBU 

z dnia 6 kwietnia 1932 r. 

O częściowe; zmianie rozporządzenia z dnia 29 
marca .1932 r. w sprawie stosowania ceł maksy

malnych. 

Na podstawie §§ 3 i 7 rozporządzenia Mini· 
sŁrów Skar:'JU i PrzeHlysłu i Handlu oraz Rolni· 
ctwa z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł ma
ksymalnych (Dz. G. R P. Nr. 9, poz. 66) w brzmie
niu nadanem rozporząclzeniami z dnia 13 listo
pada 1928 r. (Dż. U. F. P. Nr. 99, poz. 885), z dnia 
18 listopada 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 668), 
z dnia 8 marca 1932 r:; (Dz. U. R P. Nr, 19, 
poz. 137) i z .dnia 26 rhnl'cal%2 1'. (Dz. U. R. P. 
Nr. 26, poz. 247), zarządzam, co następuje: 

§1. 
. Lisla B towaró.'I, wymienionych vi taryfie 

celnej, jako wolnych od cła, a podlegających cłom 
maksymalnym, stosownie do § 2 rozporz4dzenia \!{ 

sprawie ceł maksymalnych, ogłoszona jako za
łącznik 2-gi do § 1 rozporządzen~a Ministra Skar. 
bu z dnia 29 marca 1932 r. w sprawie sŁosowania 
ceł maksymalnych (;,Monitor Polski" Nr. 75, 
roz. 106) otrzymuje następujące brzmienie: 

LISTA B 
towarów wolnych od cła według taryfy celne;, 

a podlegających cłom maksymalnym. 

. Poz. I Nazwa ' towaru I od ~~~ kg ta r. celn. zł gr 

z 79 

p. 1 

p.3 

Węgiel kamienny, bru
natny, torfowy i drze· 
wny, koks i torf: . 

Węgiel kamienny, bru- ' 
natny, torfowYjcegieł· 
ki węglowe (brykiety) 

Koks · 

§ 2. 

12.-
12.-

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z 
dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 
(-) Jan Piłsudski. 

-:)(:--

115. 
INSTRUKCJA 

o kontroli pochodnych arsenobenzenowych. 
Na podstawie art. 2 rozpO'rządzenia Ministra 

Zdrowia Publiczn.ego z ,d'nia 20 sierpnia 1920 r. 
w 'Przedmiocie wyrobu i .sprzedaży pochodnych 
arsenobenzolu, używanych w praktyce lekarskiej 
(Dz. U. R. P. Nr. 84 poz. 560), zar.ządzam, co na
stępuje: 

§1. 
Kontrola nad jakością pO'·chodnych arsenoben

:ze.n~ winna h}:ć wykO'nywanla przez Państwową Ko· 
mIsJę . ~ontr()h ,Pochodnych Arsenobenzenu według 
przep,ISOW, zawartych w nmiejszej instrukcji, 

§ 2, 
Przed dopuszczeniem do obiegu pochodne 

arsenobenzenu podle&'aią badaniu pod względem: 
a) chemicznym, 
b) bioł'Og1cznym. 
e) klinicznym. 

Wyni:k ujemny jedneg·o z tych badań dyskwa
lifikuje preparat. 

§ 3. 
Badanie chemiczne odbywa się w Dziale Che· 

mjiPaństwowego Zakładu Higjen.y i obejmuje: 
stwier,dz,enie czystości. ,związku, jego rozpuszczał· 
ności i zawartości! arsenu. 

Zawartość arsenu W neosalwarsanie, nowarse
n obenzolu , neosalutanie, myosalwarsanie i salwar· 
sanie srebrowym (Silhersalvarsan) może wahać się 
w granicach 17 dO' 219'ó .i związki te powinny roz· 
puszczać się w wodzie łatwO'. Salwarsan pO'winien 
zawierać 3O%arseQ,u irDzpuszczać się w wodzie 
w.stosunku 1:10. 

W przetworach leczni<:zych,zawierających je
den z powyższych związków, .zawartość arsenu po
winna odpowia·dać i.tości znajdującego się w nich 
związku podstawowego. 

§ 4. 
Badanie biologiczne odbywa się w Dziale Bak

terjol.ogji i Medycyny Doświad<:zalnej Państwowe· 
.go Zakładu Higjeny i ma na celu oznaczenie tok
sycznościi warto~ci leczniczej preparatów. Tok· 
sycznO'ść preparatów nie powinna pr~ekraczać wię· 
cej, niż o 20 % toksyczności preparatu WZDIl'CO
wego. 

Tok s ycz.noś ć badana jest na myszach białych 
wagi od 15 do 20 g. lub na szczurach białych wa.gi 
100 do 150 g. Preparat bad.any wstrzYkiwany .jest 
zwierzęromdo żyły ogonowej. Zastrzykiwać należy 
wolno w ciągu 20 -- 30 sekund. Okres obserwacji 
,d'la myszy 3 d'ni, dla ,szczurów 6 dni. Roztwo· 
ry ·zasadnicze preparatu powinny być .p.rzyrz.ądza· 
n·e na wodz.ie dwUkrotnie . d~~tylowanej, _ świ,eż,o 
przynądzonej. Rozcieńc~enia -'przyrządza się zroz
tworu zasadnoczego zapomocą 0,-6 % roztworu 
chlorku sodowego. 
. . Wyk-onanie ilościowe. 10 myszDm wstrzykuje 
się dożylni<e na 20 g. wa~ ciała po 1 cm." (neosal· 
warsanu, nowa-rsenobenzolu, neosalutanu, myosal· 
~~arsanu,6ilber.salwarsanu) w rozcieńczeniu 1 :120. 
Roztwór ten p.rzygoto'wuje się z za-sadnrczego 5 % 
roztworu 'Prze~ 6-krotne rwcieńczen;,e. Roztwory 
rDzcieńczane ni.e mogą stać dłużej na powietrzu 
ze wz.ględu na łatwość utleniania się związków. 
Z jednej próbki preparatu ,(jednaam;pułka) należy 
z·atem przygotować 'l"oz.twór nie więcej jak dla 5 
myszy. Dawka zastrzyknięta odpowiada 0.42 mg. 
na 1 gram wagi zwier.zęcia. 

Jeżeli w ciągu obserwac.ji . 3-dniowei ginie 
nie więcej, niż 50 % myszy badanych - wynik ba
dania jest dodatni, jeżeli zaś ginie więcei niż 50 % 
zw:ierząt, należy prz,erobić próbę na łlastępnej se
rji myszy, a wyniki badania obliczyć łącznie w obu 
serjach doświadczeń. Jeżeli liczha myszy padłych 
w ·obu serjach przekracza 50 %, prepara t badany 
zostaje u~nany za nieodpowiedni. 

Badanie toksyczności można wykonywać rów
nież i na szczurach białych: 5 szczurom wstrz.yku
je s,ię dożylnie w sposób wyżej :przytoczony po 
0.225 mg. preparatu na 1 gr. wagi ciała, w roztwo
rze 5% :na wodzie dwukrotnie destylow.anei-. Po 
okresie obs-erwacji powinno PO'zostać przy życiu 
60 % z.wierz.ąt badanych. 

Badanie wartości leczniczej preparatów. 

Badania ,przeprowadza się po'równawczo 
w stosunku ,do wartości prepar,a:tu wzorcowego 
na myszach zakażonych 'szczepem Trypanosoma 
·equiperalum lub Trypanosoma brucco. 

Niżej podana tabelka pr.zedstawia dawki pre
paratu, które wstrzykuje się myszom zakażonym, 
u których we krwi na 40 badanych pól widzenia 
stwierdza się 4 - 10 świdrowców. 

Preparat wzorcowy: 
3 myszom wstrzykuje si.ę rozdeńc.zenie 1:12000 

1:8000 
1:5000 

3 
3 " 

II 
" " 
" " 

" 

Preparat badany: 
3 myszom 1:12000 
3 " 1:8000 
3 " 1:5000 

po 1 cm." na 2Og. wagi -ciała. 
Okres obserwacji wy.nosipo 10 ,dni. Codziennie 

należy badać kr.ew mikroskopowo, przyc.zem za 
każdym razem należy Z/bada·ć przynajmniej 40 pól 
widzenia przy 4OO·kr·otnem powfększeniu. Wyniki 
wartości leczniczej ba,dan.ej ·setii preparatu określa 

się porównawc.z-oz wartośc.ią lec,zniczą preparatu 
wzorc.owego; wartość preparatu badanego nie po
winna być słabsza więcej, niż -o 20 % w porówna.
niu z. wartością Iecz,nicz,ą preparatu wzorcowego. 

§ 5. 
Badaniu klinicznemu poddaje się tylko tepró

by :pochodnycharsenobenz.enowych, które zostały 
ocenione jako dodatnie w badaniu chemicznem 
i biologicznem. Badanie klinIczne dokonywuje się 
cona-jmniej na 5 osobnikach przez każdego z klini. 
cystów - członków Państwowej Komisji KoaŁroIi 
pocho,dnyc:h arsenobenzenowych. Wyniki badan, 
z,awleraiące: 1) Objawy ogólne, 2) objawyz,e stro· 
ny skóry, 3) objawy ze strony przewodu ,pokarmo
weg.o, 4) objawy ze shony układu nerwO'wego, 
5) temperatur.a, 6) mocz, 7) inne objawy, należy 
sporządzać schematyc.zni.oe według wzoru Nr. 1. 

Brak natychmiastowych - po upływie 3 d.ni
objawów działania toksyczneg.o decydule dodatnio 
o dopuszcz,eniu preparatu badanegO' do użytku 
lecz,niczego'. 

O ostatecznym wyniku dodatnim badania kli· 
nicmego pre.paratu ,decydujeopinj.a w.ięksZO'ści kli
nicystów. 

§ 6. 
Próby do badania po'chodnyc,h arsenobenze

no,wych, wyprodukowanych w kraju, pobierają :ln
spektorzy farmaceutyczni właściwych wojewódżtw 
w wytwórniach, a sprowadzonych z zagranicy -
u importera. Po pobraniu prób inspektor farma
ceutyc.znyopieczętowuje serje, z których pobrał 
pr,óbYi pobrane ,próby poopiec.zętowaniu .inspek
tor farma:ceutyczny niezwtocznieprz,esyła do Pań
stwowego Za:kład-u Higl~my lOział Chemii), dalą
cz.ającodpis prato'kółu (wZ:ór Nr.- 2) pobrania prób. 

.§ 7. ' 
Dział Chemji Państwowego., Zakładu Higjeny 

bada otrzymane próby pod wz,gl,ędemchemicz:nym 
i w razie dodatniegO' wyniku skierowuje je dO' ba-
dania biDlogicznego i klinicz,nego. . 

§ 8. 
O ile dana seria z-osłanie ·uznana u nadają-cą 

się do użytku lekarskiego, Państwowy Zakład Hi· 
gjenyzawiadamia o tern wła·ściwe Województwo 
lub Komisarjat Rządu m. st. Warszawy.i przesyła 
jednocz.eśnie odpowiednią Hość ,opasek Kontroli 
Państwowej (wzór Nr. 3). 

§ 9. 
WojewódzŁwo--Komisar.jat Rządu po otrzyma

niu zawiadomienia d'eleguje do wytwórni, względnie 
importera inspe~tol"a farmaceutycznego, 'który po 
stwierdz,eniu, że .n:ałożDnepr.zy pobraniu prób pie· 
częcie są nienarusz'One, poleca na 'każde m :opako
waniu prepar.atu z seryj uznanych za ,rtadaj.ą-ce się 
do ,użytku ,leka'rskiego nakleić w swojej .obecności 
O'paski KontrDli Państwowej i na każde; naklejonej 
opasce przykłada pieczęć urzędową. Na każde m 
opako,waniu zewnęŁrznem Ipowinien być uw.idocz
niDny numer serji preparatu o,raz kolejne numery 
ampułek tej serji, 

Serje preparatów odrz,uconych nie podlegają 
numeracji. 

§ 10. 
O ile serja, z Iktóre.j pobranO' próbę, zostanie 

uznana za nienadającą się do użytku Ilekarskiego. 
inspektor farmac,eutyczn-y: .zdejmuje pieczęcie na
łO'żone przy pobraniu prób. Wytwórnia zwolnio
ne z pod :pieczęd serje może zahraćdo przerób. 
ki, impDrter do ;z,wrotu zagranicę" 

§ 11. 
O czynnościach prz.ewidz.ianych w §§ 8 i 9 

inspektDr f,armaceutyczny sporządza protokół 
(wzór Nr. 3), w którym powinna być podana spe
cyfikacj.a ,ampułek dozwoLonych do ,obrotu, lub 
wyraźne z.astrzeżenie, że zw,olniony z pod pi~:czę
ci preparat nie nadaje się do użytku lekarskiego, 
i ż~PO'd żadnym ·PO'zorem nie może hyć wypusz· 
c,z,Dny do obiegu. 

Odpis p'rotokółu powinien być doręczony za 
pokwitowaniem wytwórcy, względnie importe· 
r-owi. 

§ 12. 
InsŁr.ukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem 

,ogłoszeniai iednocześnie trad moc ,obowiązującą 
i'Ostrukc.ja Ministra Zdrow.ia Publicznego z dnia 
11 sty'c.znia 1922 r. (Biuletyn Ministerstw.a Zdrowia 
Publicz.nego ,z dn,. 1 listopada 1922 ~,. Nr. 2). 

Mi'nisłer Spraw Wewnętrznych: 
(-l Br. Pieracki. 



2. MONITOR POLSKI. - Dnia 8 kwietnia 1932 r. 

Załącznik Nr. 1 do ins trukcji dla PańslwQwej 

Komisji Kontroli pochodnych arsenobenzenowych. 

Wynik badania prób ek p ocho,duei ,arsenobenzenu. . . ~ 

piśmie z dnia 
Nr . . . 
Badanie przeprcwadz one w Klinice 

wyproduk owanej 
-- - - -d- - .- IprZiez firmę 

sprowa zone) 
nadesłanej przez Państwowy Zakład Higjeny przy 

'. 

.. . 
na 5 osobnikach. 

Wyniki badania: 

1) Objawy ogólne. 
- _ .- - -- - -_._------- ----

2) Obj.awy ze strony skóry. 

3) Objawy ze strony przewodu pokarmowego. I 
-------li------------ ------

4) Objawy z,e strony układu nerwowego. 

. 5) Temperatura. 

6) Mocz. 

7) Inne objawy. 

Data: 

Na zasadzie powyżej podanych wyników ba
daną serję 

, . -.. ..'. "" 
uznaję ~a nadającą się - nie nadającą się do uży
tku leczniczego. 

Dyrektor Kliniki. 

Załącz nik Nr. 2 do ins trukcji dla Pań stwowe j 

Kom is ji Kontroli 'Pochodn ych arsenobenzenowych. 

PROTOKóŁ 

pobrania prób pochodnych arsenobenzenowych. 

Na skutek z,awia domienia ' firmy . ..... ,i 

o wyprodukowaniu o sprowadzeniu pochodnych -arsen obenzenowych. . .• 
inspektor f,annaceutyczny W oje,wództwa . 

. . . . . " . Komisar,jatu Rządu m, st.Warszawy w obecJloŚoCi 
wł,aŚ1c.iciela ~ przedstawiciela tejf.irmy pobrał w dn. 1,93 .. • • • • 
następujące .Hooci ampułek ,tych preparatów . . . . 
celem prz'esłania ich do ~badania, czy selij'e te nadają się do użytku leczniczego. 

• , , f , .. .. 
Powstałe ampułki w j,loścl 

i .. , .. , " .. .. .. .. .. .. , .. , # _ ., 

zoslały zapakowane w jedną pac.z.kę, kt-órą opiecz.ęt'ow,ano pieczęcią lakową. 
0plec,z,ęlowąna paczka powstała w firmie i odpowiedzialność za przechowanie jej w całości 

in:ienarusze.nie pieczęd pr.z:yjął na siebie p. 
właści'Ciel - zarządzający - pracownik firmy. 

In.spek tor farma-ceuŁyczny: 

Oświadcz.am, iż prz.yjmuję na siebie całkowitą odpowiedz,ialność za prze'chowanie wcałośc.i wy
żej wymienionej pacz'ki iza tlS'zkodz,enie nałożo ny-ch na nią pieczęci. 

Da,ta: 

PROTOKóŁ 

Podpis': 

Załącznik Nr. 3 do instrukc ji dl a Państwowej 

Komi sji Kontroli pochodnych arsenobenzenowych. 

Na s'kutek zawiadomienia PańsŁwow.ego ZakŁadu Hi'gie.ny, że serja.. l • 

wyprodukow;ana - Slprowadzona przez. 
• . . . . . . .. . z której próbki pobrano' w dn.. . . 193., r. 
nadaje się - nie nadaje się do użytku leczniczego, 2l polec.enia Pana Wojewody - Komisa["za Rz·ądu 
CI; dn.. . . . 193... r. zdjąłem pieczęcie z pa,czki, w kt-órej pozostawiono badaną serję, 
prz-rc.zem o·kaz.ało' się, że p.iecz.ęde i zawartość jej były nienaruszone. 

Ponieważ okaz,alo' się, że opakowanie ampułek ,odpowiada wymag.aniom przepisów § 8 instruk
cji Ministra Spraw Wewnętrz,n"y-clb z dn. . ... 193 ... ["o dla P,aństwo,wej Komisji Pochodnych 
,arsenobenzenowyc,h - w mojej obecn<lśc.i naklejono na zewnętrznem 'op.akowaniu ampułek ,opaski kon
troli. 

Po nałożeniu na każdą opaskę pieczęd urz.ędowej z,awiadomiłem wł·aścicie,la firmy p. 
, . . . . , ,,, , 
że serję tę może wypuścić do obi-egu. . 

Po ro'z:pieczęt.owaniu paczki 2lawiadomiłem wŁaściciela fi,rmy p.,. . • .. • 
że dana serja, jako, uznana za ni:e.na,dając.ą się dou'Żytku leczniczego, nie może być wypuszczona do 
obrotu, że natomi,ast może użyć ją dQ przleróbH-że może zwrócić ją z,agranicę. 

Inspektor _ farmaceutyczny: 

Powyższe przyjąłem do wiadomości. 

Data: Podpis: 

-:H::---

Nr. 81. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
---:)[:-

Z Kancelarji 
P. Prezydenta Rzeczypospolitej. 

P . Prezydent Rzeczypospolitej przyjął wczo
raj po południu prezesa Banku Polskiego, p. Wró
blewskiego. 

~:J[:-

Z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych 

P. Minister Spraw Zagranicznych August Za
leski przyjął w dn . 7-ym b. m. poslaZ. S. R. R. 
w Warszawie, Antonowa-Owsiejenkę, który przed
st'awił P. Minisłrcwi nowego a ttache wo;jskowego 
poselstwa Z. S. R. R., Lepina. P.onadto P. Minister 
przyj q ł posła Rzeszy Niemieckiej w Warszawie, dr. 
von Moltke . 

" • 
W dniu 4-ym b. m. nastąpiła w W,arszawie 

wymiana dakumentpw ratyfikacyjnych konwencji 
między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Grec- . 

. ką o eksploatacji Hnji ,regularnej ,komunikac,ji po
wietrznej , podpisanej w Atenach dnia 31 kwi-etnia 
1931 ,r,nku. Wymiany ,dokument-ów dokonali ze 
strony po,lskiej P. August Zaleski, Minister Spraw 
Zagranicznych, ze strony Grecji, p. Georges La
goudakis, poseł nadzwyczajny i. minister pełnomo-c
ny Grec.ji w Warszawie. 

--:)(:-

Z Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu. 

W dn. 7 b. m. odbyło się u Pana Ministra Prze
mysłu i Hand[u dr. F. Zarzyckiego posiedzenie 1\0-
misji, powolanej przez P. Ministra, w 'celu ułatWIe
nia Ministerstwu współpracy z !kupiectwem w za
kresie realizacji programu pnmocy dla handlu. 

W posiedzeniu wzięli udział poza P . Ministrem 
Zarzyckim P. Po,dsekretarz Stanu dr. Fr. Doleżai, 
nacz-elnik Sągajłło, radca Sżyszkowski oraz człon
kowie Komisji w osohach pp.: prezesa B. Hersego, 
dyr. St. WartaIskiego, dyr. J. Jakubows:kiego, d'y~. 
B. Sikorskiego ż Poznania, posła prezesa W. WI
ślickiego, posła H. Bruna, posła F. B. RoŁten-
strei-chaze Lwowa i A. Gepnera. . 

Komisja zapoznała się .na' podst.awie referatu 
p . nacz. Sągajłły z wynikami dotychczasowych 
'konferencYf Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
z innemi Ministerstwami, w s'prawie realizacji po
szczególnych postulatów ,wysuniętych przez ku 
pieckieorganiza cje w zakresie programu doraźnej 
pomocy dla handlu ·oraz ustaliła metody i plan tych 
prac. . 

W pnacach Komisji brać bę,dą udział przedsta
wiciele zainteresowanych Ministerstw; ponadto 
powoływani ~dą rzeczoznawcy do poszczególnych 
zagadnień. P.race te obejmą p,rzed'ewszystkiem na
stępujące kwest je : sprawy po,datkowe i egzekucyj
ne, sprawy socjalne, sprawy kredyt,owe oraz' spra
wy mono.polowe i koncesy,jne . . 

W skład Komisji zaproszony został przez 
P. Ministra Zarzyckiego, na podstawie ied'no
myślnej propozycji wszystkich jej uczestników, 
prezes Związku Izb Przemysłowo-Handlowych, 
p. Min. Cz. Klamer. 

Dyskusi.a wykazała -całkowitą zgodność zą
mierz,eń P. Ministra Zarzyc.kiego z wnioskami 
przedstawicieli kupiectwa. 

--:)i:-

Z Ministerstwa Reform Rolnych. 
W dniu 7 b. m. P. Ministra Reform Rolnych 

i ROIlnictwa Ludkiewicza rewizytował p. marszałe;k 
Sejmu, d'r. K. Switalski. . 

Publikacje urzedoCIJe. 
-,---:0:---

POST ANOW,1ENIE 

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu 
w sprawie zmiany statutu w celu uzgodnienia je
go treści z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 marca 1928 f. o prawie () spół
kach akcyjnych (Dz. Ust. 39/1928, poz. 383) oraz 
powiększenia kapitału zakładowego Spółki Ak
cyjnej pod firmą: "Borysławska · Spółka Akcyjna 
Przetworów Oleju Skalnego", drogą nowej emisji 

akcji. ' 

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29 kwiet
nia 1919 roku o zatwierdzaniu i zmianie statutów 
Spółek Akcyjnych, art. 170 . Rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. 39}1928, 
poz. 383), Rozporządzenia Ministra Przemy~łu i 
Handlu z dnia 15 stycznia 1930 r. (Dz. Ust. 3;1930) 
oraz art. 1 Rozporządzenia PrezydentaRzeczypo
spolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz. Ust~ 86/1930, 


