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1440 Dziennik Ustaw. Poi. 525 i 526. N!! 78. 

525. 

ROZPORZf\DZENIE 

Ministr'a Kolei Żelaznych 
w sprawie zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności. 
kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami ko le f, 

polskkh i austrjackich. 
- . 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. N!! 14, poz. 152; 
konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polsk : 
N!! 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Min isterstwem Skar
bu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, co następuje: 

W ustępie Ił, 10) w wierszu 3 i 5 rozporządzenia z, dnia 15 paźc:!zJe r
nika 1919 r. o bezpośredniej komuni kacji towarowej mIędzy sta cjami ko le : 
polskich i austrjackich (Dz. Ustaw N!! 83, poz. 456), liczby ,, 3" i I. ,, 50" za
stępuje s i ę liczbą ,,5." 

Równocźeśnie termin ważności powyższego postanowienia przedłuża 
się do końca grudnia 1920 t. (Dz. Ustaw z 1920 r. N!! 7, poz. 52, i N!! 36 
poz. 205). 

G 

Warszawa, dnia 6 sierpnia 1920 r. 

Minister Kolei Żelaznych: 
w z. j. Eberhnrdt 

526. 

ROZPORZF\DZENIE 

Ministra Spraw Wewnętrznych 
_ w przedmiocie ruchu granicznego mlędzy Polską a Gdańskiem .. 

-
Na zasadzie art. 24 Dekretu Rady Regencyjnej z dnia 3 stycznia 1918 

o tymczasowej organizacji władz Naczelnych w Królestwie Polskiem Dz. Pr. 
N!! 1 zarządzam co następuje: 

I\rt. 1. Obywatele polscy udający się na obszar wolnego miasta Gda ri· 
ska, prócz dowodów osobistych, winni posiadać specjalne zaświadczenie 
władz administracyjnych I instancji, stwierdzające potrzebę wjazd u ich do tegc 
obszaru. 

I\rt. 2. Rozporządzenie to nie tyczy się osób wyjeżdzającycli przez 
w. m. Gdańsk zagranicę za paszportami zagraniczne mi, oraz urzędników 
państwowych wyjeidzających w sprawach służbowych. 

Hrt. 3. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dn iem jego ' og łoszeni a'

Warszawa, dnia 14 sierpnia 1920 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
w z. K UCZ)'ll.ski 

Tłoc~ono w Drukarn i Państwowej 
z polecenia ~Inlstra Sprawiedliwości. Ni l07~6 P 

Cena 3 mk. 60 fen. 




