
, 
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298. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 24 kwietnia 1936 r. 

o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra 
Skarbu z dnia 19 lutego 1936 r. wydanego wporozu
mieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych 
oraz Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów' 

pod lasami. 

Na -.p ods taw,i e art. 5 ust. 1 pkt. 4 dekretu Pre
zydenta &z.eczypos:politejz dnia 6 Wlliześnia 1935 r. 
o wydawa.ni.u Dzienlllikla Us,taw RzeczYIPos'Politej Pol
skiej (Dz .. U. R. P. N~. 68, poz. 423) P'l"os,tuje się co 
następuje: 

W . § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 19 lutego 1936 r., wydanego w porozumieniu 
z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz 
Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów pod la
sami (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 193) zamiast wyrazów 
"w § 1 ust. 2" powinno być" w § 2 ust. 1". 

Minister SkarbU: E. Kwiatkowski 

299. 
OBWIESZCZENIE 

MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 28 kwietnia 1936 T. 

o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra 
Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1936 r., wydanem 
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, o po-

stępowaniu dyscyplinarnem izb lekarskich. 
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 dekretu Prezy

denta RzeczYPospOllitej z dnia 6 września 1935 r. 
Q wydawaniu Dziennika Ustaw RzeczYPQsPQlitej Pol
skiej (Dz. U. R. P. Nr. 68, PQZ. 423), prQstuje się na
stępujące błędy w rozporządzeniu Ministra Opieki 
Społecznej z dnia 7 kwietnia 1936 r., wydanem w PQ
rQzumieniu z Ministrem SprawiedliwQści, o postępo
waniu dyscyplinarnem izb lekarskich (Dz. U. R. P. 
Nr. 29, poz. 239): 

l) w § 7 ust. 2 przed wyrazem "których" doda
je się wyraz "z", 

2) w § 47 ust. 2 skreśla się wyraz "zastosowa
nie", 

3) w § 67 ust. 1 skreśla się przecinek przed wy
razami "w myśl", nałomiast dQdaje się przecinek 
przed wyrazami "powołuje się". 

Minister Opieki Społecznej: WI. Jfl8zczolt 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowej w Warszawie. 83210 

Cena 60 gr 

Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwowe 
oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zl 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwar
talu, p61rocza lub roku. 

Zam6wienia na prenumeratę jak również na numery pojedyńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu· należności. 
Reklamacje spowodu ni.otrzymania poszczególnych numerów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych 

Dl.lwłoclnie po otrzymaniu następoego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewlaściwie nie 
~~~- -

_szelkie wpłaty aa Dl. U. R.P. waosi6 aależy za pośrednic:twem P. K. O. Da konto czekowe Adm. Dz. Ustaw 30-130. 




