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67.

69.

Rozporządzenie
Ministra Spraw v.[ ewnętrznych

Rozporządzenie

Ministra Spraw

~ dnia 22 grudnia 1928 r.

z dnia 16

w sprawie zmia ny granic gmin Sułów i Radecznica
w powiecie zamojskim, województwie lubelskiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy ~ dnia 22 wr::;eśnia 1922 r.
w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiej skich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P . Nr. 86, poz. 770)
zarządzam co nas tępuje:
"

§ l. Z gminy Sułów w powiecie zamojskim, województwie lubelskiem wyłącza się wsie: Gruszka Zaporska,
Zakłodzie i Gaj Gruszczański oraz folwat:k Gruszka
Zaporska i włącza się je do gminy Radecznita w tymże
powiecie i województwie.

z

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
dniem l kwietnia 19j.9 r.

życie

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

68.
Rozporządzenie
Wewnętrznych

Ministra Spraw

z dnia 7 styc7.11ia 1929 r.

o zniesieniu gminy wiejskie; Huciska w powiecie
bialskim, województwie krakowskiem i włączeniu
jej terytorjum do gminy wiejskie; Wilkowice
w tymże powiecie i województwie.
N a mocy art. 1 i 4 ustawy Z dnia 22 września 1922 r.
w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U.R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:

§ l. Gminę wiej ską Huciska w powiecie bialskim,
województwie krakowskiem znosi się a terytorjum jej
włącza się do gminy wiejskiej Wilkowice w tymże powiecie i województwie.
Z

Nr. 8.

69.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
dniem l kwietnia 1929 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

Wewnętrznych

s~cznia

1929 r.

o ogłaszaniu się ·, le'karzy-dentystów.
Na podstawie art. 7 i 28 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Z dnia 10 cZerwca 1927 r. o wykonywaniu prak cyki dentystycznej (Dz. U. R. P. Nr •. 5~t
poz. ' 476) zarządzam co następuje:

. § l. Tablice informaCyjne (szyldy) lekarzy-denty:
stów mogą być wywieszane jedynie przed bramą i w bramie domu, w którym lekarz-dentysta praktykuje, oraz na
drzwiach mieszkania, nie .więcej jednak, jak po jed~ej
tablicy w każdem z oznfczonych miejsc.
'
W razie zmiany mieszkania może być wywieszona na przeci:;g jednego roka w domu, w którym lekarz-,
dentysta uprzednio praktykował, tablica, wskazująca nowy jego , adres.
§ 2. Tablice informacyj~e mogą zawierać: imię
i nazwisko lekarza-dentysty, stopień naukowy lub- zawodowy, adres, numer telefonu i godziny przyjęć.
Umieszczenie jakichkolwiek innych szczegółów lub metod leczenia jest zabronione.
Rozmiar tablicy nie może przekraczać 40 X 25 cm.

§ 3. Ogłos zenia lekarzy-dentystów w prasie codziennej, perjodycznej i zawodowej dopuszczóllne są
jedynie w celach informacji. Ogłoszenia o cechólch reklamy są zabronione. Ogł(J)szenia poza treścią, wyszczególnioną w § 2 niniejszego r.ozporządzenia, mogą zawierać: informacje o rozpoczęciu praktyki, wznowieniu,
zaprzestaniu względnie o wyjeidzie, przeprowadzeniu
się lub powrocie lekarza-dentysty.
Liczba ogłoszeń nie może przekraczać ogółem trzydziestu sześciu w ciągti roku kaleridarzowego.
§ 4. Ogłaszanie się lekarzy-dentystów w spofób
i w formie, nieprzewidzianej w niniejszem rozporząd~eni u, jest zabronione.
I
Postanowienie niniejszego paragrafu w niczem
narusza uprawnień Izb Lekarskich, przysługujących
Izbom Lekarskim z mocy punktu a) art. 1 ustawy z dnia '
2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Le- '
karskich (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 763) oraz praw
i obowiązków osób, wyszczególnionych w ust. a)punktu 2 art. 1 i w punkcie 1 art. 2 rozporządzenia Prezy~
denta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927
o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. R.. P.
Nr. 54, poz. 476).
.

nie

t:

§ 5. W razie naruszenia postanowień lll111e)Szego
w stosunku do winnych znajdują zastosowanie sankcje karne, przewidziane wart. 27 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca
1927 r. o wykonywaniu praktyki deatystyczaej' (D::. U.
R. P. Nr. 54, poz. 476).
rozporządzenia

