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355. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 22 czerwca 1936 r. 

o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie 

niektórych zwierząt ' łownych. 

, Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. a) rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczyp-ospolitej z dnia 3 grudnia 
1927 r. o prawie łowieokiem (Dz. U. R. P. Nr. 110, 
poz. 934) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622), zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. W § 1 rozporządzenia Ministra Rolni
ctwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. 
o ochronie niektórych zwierząt łownych (Dz. U. R. 
P. Nr. 86, poz. 536) 

w wierszu 9 skreśla się wyrazy: "i od 16 lipca 
do 15 sierpnia", 

w wierszu 15 wyrazy: "od 1 stycznia" zastę
puje się wyrazami: "od 15 stycznia", 

w wierszu 23 dodaje się wyrazy: "w wojewódz
twach zaś poznańskiem i pomorskiem okres od 
1 grudnia do 15 lipca", 

w wierszu 24 po wyraz-ach ,,(samic i młodych)" 
wstawia się wyrazy: "w województwach poznań
skiem i pomorskiem okres od 1 grudnia do 15 lipca, 
w województwach zaś powstałych okres od 1 stycz
nia do 15 lipca", a po wyrazie "oraz" dodaje się 
wyraz "dla". 

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

Minister Rolnictwa i Reform Rolnyc~: J. Poniatowski 

356. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 23 czerwca 1936 r. 

o uzupełnieniu listy rzemiosł. 

Na podstawie art. 142 ust. 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. 
o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr. 53, 
poz. 468) zarządzam co następuje: 

§ 1. Listę rzemiosł, objętą art. 142 ust. 1 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 7 
czerwca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468) 
w brzmieniu ustawy z dn. 10 marca 1934 r. (Dz. U. 
R. P. Nr: 40, poz. 350) uzupełnia się jak następu1e: 

1) jako nowe rodzaje rzemiosła dodaje się: 
"bieliźniarstwo", . 
"gorseciarstwo", 
"ślusarstwo samochodowe", 
"ślusarstwo precyzyjne (mechanidwo)"j 

2) wprowadza się: 
zamiast '"chemiczne czyszczenie i farbowanie 

odzieży i skórek futrzanych" ~ "chemiczne czysz
czenie i farbowanie tkanin i odzieży, farbowanie 
skórek futrzanych", 

zamiast "krawiectwo" - "krawiectwo dam
skie, krawiectwo męskie". 

§ 2. Postanowienia § 1 sŁosują się do całego 
obszaru, na którym obowiązuje rozporządzenie Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. 
o prawie przemysł.owem. 

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

Minister Przemysłu i Handlu: Anioni Roman 

357. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 25 czerwca 1936 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedli
wości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform 
Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu puewozu 

przesyłek towarowych na kolejach żelaznych". 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 
12 czerwca 1924 r. o zatkresie działania Mi.nłstra Ko
lei Zelaznych i o organizacji urzędów kolejowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 57, ' poz. 580) w brzmieniu, nada
nem jej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 30 października 1930 r., zmieniającem 
i uzupełnia,jącem przepisy ustawy z dnia 12 czerw
ca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Ze
laznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. 
R. P. z 1930 r. Nr. 76, poz. 599) oraz na podstawie 
art. 2 rozporządzen.ia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia 
urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, 
poz. 567) zarządzam co następuje: 

§ 1.W "Regulaminie przewozu przesyłek to
warowych na kolejach żelaznych", stanowiącym za
łącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z 
dnia 21 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 93, 
poz. 721), zmienionym rozporządzeniami Ministra 
KomunIkacji z dn.ia 25 października 1932 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 95, poz. 822), z dnia 20 ikwielnia 1933 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 239), z dnia 27 czerWca 
1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 307), z dnia 2 sierp" 
nia 1935 r. {Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 389) oraz z dnia 
14 stycznia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4,poz. 34) w;pro
wadzasię następujące zmiany: 


