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765. 

Roporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 8 grudnia 1921 r. 

2061 

w przedmiocie zarządu szkolnictwa zawodo wego na obszarze 
województw: nowog ró dzkiego. poleskieg o i wółyńskiego. 

Na mocy art. 15 i 18 dekretu o tymczasowej organizacji władz naczel
n ych z dn ia 3 styczn ia 1918 r. (Dz. P. K. P. N2 1 poz. 1) zarządza się co 
następ uj e: 

§ 1., Z mie n i aj ą c częściowo rozporządzenie z dnia 8 lutego 1921 r. 
w prze d m ioci e utworzenia wJadz szkolnych na obszarze ziem obj ętych umo
w ą o p re li mina ryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia 12 paź
dzierni ka 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 15, poz. 91), przekazuje się adm inistrację 
s zkoln ictwa zawodowego na obsza rze okręgów szkolnycł! : wo/y ńskiego, po
leskiego i nowogród zkiego z zakresu działania delegatów Mi nis tra Wyznań 
Religijnych i Ośw ie cenia Publicznego do bezpośredniego · zakresu działania 
Min istra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dn iem ogłoszenia. 

Prezydent Ministró w 
Min iste r Wyznań Religijnych 
Oświece n i a Pu blicznego: 

A. Ponikowski 

766. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 8 gru d nia 1921 roku 

o rozszerzeniu mocy obowiązującej ustawy n iemieckiej o stowa
rzyszeniach z dnia 19 kwietnia 1903 r. (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 15t) 
na o bszar b. dzielnicy pruskiej, położony poza byłą Hnją demarkacyjną . 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 Clerwc:a 1921 r. o wprowadze
niu de kretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu, oraz o dalsze m 
uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. 
N2 75, poz. 511) Rada Ministrów, na wniosek Ministra b. Dzielni cy Pruskiej, 
za rządza co następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą ustawy nie :nieckiej o stowarzyszeniach z dn ia 
19 kwietnia 1908 r. (Dz. U. Rz. Niem. s tr. 151), przywróconą na obszarze 
byłej dzielnicy pruskiej w obrębie byłej Iinji demarkacyjnej rozporządzeniem 
Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 czerwca 1920 r. o uchyleniu roz
porządzenia Komi sarjatu Naczelnej Rady Ludowej w przedmiocie ograni
czeń wolności zebrań (Dz . Urz. Min. b. Dz. Prus. N2 35, poz. 313) rozszerza 
się na obszar byłej dzielnicy pruskiej, położony poza byłą linj ą demarka
cyjną, w myśl a rt. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej orga
ni zacji zarządu by/ej dzie lnicy pruskiej (Dz. Pr. P. P. N2 64. poz. 385) z wy-




