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z ustawami, wymienionemi w §1 niniejszego roz· 
porządzenia, tracą moc. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego po
wierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w po
rozumieniu z właściwymi ministrami. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie w cztery ' tygodnie po ogłoszeniu; w tymże ter
minie zyskują moc obowiązującą na obszarze w § 1 
określonym wymienione w tymże paragrafie ustawy. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: St, Smólski 

946. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 29 października 1923 r. 

O rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy 
z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w prze
myśle i handlu oraz ustawy z dnia 14 lutego 
1922 r., zmieniającej ustawę z dnia 18 grudnia 
1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu na 
obszar ' Spisza i Orawy, należący do Rzeczy-

pospolitej Polsldej. 

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 26 października 
1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, obowią
zujących na obszarze Spisza i Orawy naleźącym do 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 89, poz. 657) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Na obszar wśkazany wart. 1 ustawy 
z dnia 26 października 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 89, 
poz. 657) rozciąga się moc obowiązującą: 

ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy 
w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1920 r. Ne 2, 
poz. 7), oraz 

ustawy z dnia 14 lutego 1922 r. zmieniającej 
ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy 
w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. Ne 14, poz. 127). 

§ 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego roz
porządzenia tracą moc obowiązującą wszelkie prze
pisy prawa, dotychczas obowiązujące na obSZarze 
Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Pol
skiej, a sprzeczne z ustawami wymienionemi w § 1. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego po
wierza się Ministrowi ~racy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w cztery tygodnie po ogłoszeniu; w tymże terminie 
zyskują moc obowiązującą na obszarze w § 1 okreś
lonym wymienione w tymże paragrafie ustawy. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: St. Smólski 

947. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 29 października 1923 r. 

o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy 
z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w prze;. 
myśle i handlu oraz ustawy z dnia 14 lutego 
1922 r., zmieniającej ustawę z dnia 18 grudnia 
1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu, 
na obszar województw: nowogródzkiego. po
leskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzień
skiego i wołkowyskiego oraz gmin: biało
wieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu 

bielskiego województwa białostocldego. 

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. 
o unor.mowaniu stanu prawno-politycznego na zie
miach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na 
podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i ro
zejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 
1920 r. (Dz. U. R. P. Ne 16 poz. 93) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. Na obszar województw: nowogródzkiego, 
poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego 
i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiew
skiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa 
białostockiego rozciąga się moc obowiązującą ustawy 
z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w prze
myśle i nandlu (Dz. U. R. P. z 1920 r. Ne 2 poz. 7) 
oraz ustawy z dnia 14 lutego 1922 r., zmieniającej 
ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. ° czasie pracy 
w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. NS! 14 poz. 127). 

§ 2. Wszelkie przepisy prawne, obowiązujące 
dotychczas na obszarze województw: nowogiódzkiego, 
poleskiego i ~vołyńskiego, powiatów: grodzieliskiego 
i wołkowyskiego, oraz gm in: białowieskiej, masiew
skiej i suchopolskiej powiatu bielskiego wojewódz
wa białostock:ego , sprzeczne z ustawami, wymienio
nemi w § 1 niniejszego rozporządzenia, tracą moc. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia niniejszago po
wierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w po-
rozumieniu z, właściwymi ministrami. . 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w cztery tygodnie po ogłoszeniu; w tymże terminie 
zyskują moc obowiązuj ącą na obszarze w § 1 okre· 
ślonym wymienione w tymże paragrafie ustawy. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: St. Smólski 

.. 


