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c) wart. 4 ust. 1 zamiast ,,30 czerwca 1921 r." dzień ,,30 czerwca 
1922 r.". 

d) w art. 5 zamiast "ośmiokrotnej" - " dziewięciokrotnej". 
e) wart. 9 zamiast "osiem lat" - "dziewięć lat" i zamiast ,,1 lipca; 

1921 r." termin ,,1 lipca 1922 r.". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1921 r •. 

Minister Sprawiedliwości: 

w z. Dr. Jan Morawski 

Minister Skarbu: 
w z. Rybarski 

246. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
r z dnia 20 kwietnia 1921 r. 

w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznycb 
z d. 7 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 52 poz. 320) w przedmiocie wy
konania ustawy z dn. 20 stycznia 1920 (Dz. U. R. P. N2 7 poz. 44) o oby-

watelstwie Państwa Polskiego. 

Na zasadzie art. 15 ustawy z dn. 20 styczn ia'! 1920 r. obywatelst wie 
Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. N2 7 poz. 44) postanawiam co n a stępuje: 

§ 1. Art. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia T 
czerwca 1920 r. w przed miocie wykonania ustawy z dnia 20 styczn ia 1920 r. 
o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. N2 52 poz. 320) otrzymuje 
stęp ujące brzmienie: 

" Aż do ostatecznego usta lenia granic uważa się za obsza r Państwa 
Polskiego w znaczeniu ustawy z dn. 20 stycznia 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 7 
poz. 44) miasto Warszawę, województwa: warszawsk ie, łódzkie, kieleckie, lu
belskie, białostQc ki e, poznańskie, pomorskie, krakowski e, lwowskie, tarno
polskie, stanisławowskie, wołyńskie, poleskie i nowogródzkie, tudzież te· 
ziemie b. Księstwa Cieszyńskiego, Spisza i Orawy, które weszły w skład\ 
Państwa Polskiego". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych : 

L Slzulski 

Tłoczono w DrukarnI Pal'lstwowe , 
• poleceala MInIstr. ·SprawledU ... ołcl. 13660 Ił 
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