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529. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 5 sierpnia 1921 r. 

o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządze nia Rady Obrony 
Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. w sprawie ochrony granic na woje· 
wództwa: nowogródzkie, wołyńskie i poleskie oraz na powiat gr)-

dzieński, w ojewództ wa b iałostockiego. 

Na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu 
stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczy
pospolitej na podstawie umowy o prelim inaryjnym pokoju i rozejm ie, pod
pisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. N2 16 poz. 93) 
zarządza się co następu j e : 

§ 1. Na województwa: nowogródzkie, po!eśkie i wołyńskie oraz na 
powiat gro dzieński, województwa b iałostockiego rozciąga s ię moc obowią
zującą rozporządzen ia Rady Obrony Pa ństwa z d nia 20 lipca 1920 r. w' przed
miocie ochrony granic (Dz. Ust. R. P. N2 64 poz. 426). 

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

Prezydent Ministrów: 
Witos 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
W. Raczkiewicz 

Minister Skarbu: 
Steczkowski 

530. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dn ia 30 sierpnia 1921 roku 

w przedmiocie zmian w rozporządzeniu z dnia 23 listopada 1920 r. 
o reorganizacji zarządu dóbr państwowych (Dz. Ust. R. P. N2 114, 

poz. 752). 

Na podstawie art. 15 i 27 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o organi
zacji władz naczelnych (Dz. P. K. P. N2 1, poz. 1) Rada Min istrów zarządza 
co następuje: 

§ 1. W § 2 roz porządzenia Rady Minist rów z dnia 23' li stopada 1920 r. 
w przedmiocie reorganizacji zarządu dóbr państwowych (Dz. Ust. R. P. N2114, 
poz. 752) wyrazy: "referentom rolnym przy starostwach" należy zastąpić wy
razami: "władzom administracyjnym I instancJi", a wyrazy: .departamentom 
rolnictwa i weterynarji przy właściwych urzędach wojewódzkich " - wyrazami: 
"właściwym władzom adm if1 ist racyjnym II instancji". 

Zmiana nin iejsza nie narusza postanowi eń art. 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 lutego 1920 r. w przedmiocie tymczasowej organizacji 
władzy administracyjnej I instancji w miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie 
(Dz. Ust. R. P. N2 20, poz. 106). 
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§ 2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą od dnia 
ogłoszenia. 

/ 
Prezydent Ministrów: 

WUos 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
j. Raczy/ts/ci 

Minister Spraw Wewnętrznych : 
TV. Racz!~iewicz 

531. 

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych 
Publicznego. 

z dnia 31 sierpnia 1921 r. 

o utworzeniu okręgu szkolnego łódzkiego. 

Oświecenia 

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dn. 4 czerwca 1920 r. o tymczaso· 
wym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. N2 50, poz. 304) za· 
rządzam co następuje: 

§ 1. Tworzy się okrąg szkolny łódzki w granicach województwa łódz
kiego z siedzibą kuratora w Łodzi. 

§ 2. Organizację kuratorjum określi osobny regulamin. 

§ 3. Zakres działania kuratora o kreś la a rt. 4 cytowanej we wstępie 
ustawy. 

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

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczn ego: 
lJ!I. Rataj 

532. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 10 wrześn ia 1921 roku 

w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach 
Towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych do

jazdowych w Królestwie Polskiem. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu 
Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, ba 
gażu i towarów, oraz ustalan ia taryf przewozowych na kolejach polskich 
(Dz. Praw N!~ 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje: 

Na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaz
nych dójazdowych w Królestwie Polskiem podwyższa się z dn. 15 września 




