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drogi, prowadżącej ze wsi Brzozówki do Przedmie
'ścia Kijowskie go, w którem to miejscu, załamuje się 
w kierunku południowo-wschodnim, biegnie prostą 
linją prawym (wewnętrznym) brzegiem drogi powyż
szej, przecinając tor Baranowicki, drogę Brzozow
ską i drogę , równoległą z torem Baranowickim -
i dochodzi do pun k tu, położonego na połu-dniowej 
stronie ostatniej drogi. Dalej granica łami e się 
w kierunku wschodnim i biegnie prawą (południową) 
stroną drogi do punktu położonego roa tej że południo
we~stronie drogi. Dalej, granica zmienia kierunek na 
południowo-wschodni i biegnie prostą li nj ą - naj
pierw miedzą posesyj prywatnych, dal ej za ś lewą 
{zewnętrzną) stroną drogi polnej (gminy miejskiej) 
i dochodzi do szosy, prowadzącej do Tryszyna - i nie 
prze'Cinając szosy, granica zmienia kierunek na po
łudniowo-zachodni i prostą Iinją północną (wewnętrz
ną) strofią pasa wywłaszczenia szosy, przec inając 
szosę strategiczną - dochodzi do punktu, położone
go na zachodniej (wewnętrznej) stron ~e pasa wy
właszczenia wskazanej strategicznej szosy. Od tego 
punktu granica biegnie prostą linją w kierunku po
łudniowo-wschodnim prawą (wewnę trzną) stroną pa
sa wywłaszczenia szosy (Wydziału Powiatowego) -
do punktu, znajduj'ąc eg·o się na załamaniu pasa wy
WłaS!lC2enia tejże szosy przy forcie Nr. III i dalej, 
w kierunku południowym tą samą prawą (wewnętrz
ną)stroną pasa wywłaszczenia g.ranica biegnie do 
p;asa wywłaszczenia szosy państwo,wej Brześć 
Kobryń - do punktu, przy którym załamuje się 
i biegnie w kierunku zachodnim pros tą lin j ą wzdłuż 
północnej (wewnętrznej) strony pasa wywłaszcze
nia $żosy państwowej, przechodząc mostek na szo 
sie, przez strumyk. Dalej granica łamie się na połud
nie i biegnie prawą stroną strumyka, aż do prawego 
brzegu r!leki Muchawca - i biegnie w kierunku za
chodnim p'rawym brzegiem rzeki Jl luchawca , a da lej 
północną stroną pasa l.'ływłaszczenia '.rzeki, aż do 
punktu leżącego na linji przedwojennej administra
cyjnej graJlky miasta, następnie zaś łamie się w kie
runku południowym, przecina rzekę Muchawiec i do
chodzi do punktu, leżącego na południowej stronie 
ścieżki holowniczej. Od tego punktu granica łamie 
się W kierunku zachodnim ,i, biegnąc ścieżką holo
wniczą rzeki Muchawca, dochodzi do punktu, znaj
dującego się w narożniku granic gruntów wsi W ól
kahPodgoro,dzka i posiadłości gminy miasta Brześcia 
na przedłużeniu uHcy Dąbrowskiego . Dalej grani
ca biegnie łamaną linją - najpierw w kierunku po
łudniowo-zachodnim i południowo-wschodnim wzdłuż 
wschodniej granicy ziemi miejskiej w uroczysku "So
ja" ~ <fo punktu, znajdująceg'o się naprzeciwko koń': 
ca grobli, łączące~ Przedmieście W ołYllskie i wzgó
rze W'ólki-Podgorodzkiej, a potem w kierunku po
łudniowo-wschodnim , przecinając grunta wsi W ólki
Pod~or0dzkiej do północnego końca powyższej gro
bli i załam~ąc się, biegnie prawą skoną (wewnętrz
ną) omawiane; grobli w kierunku południ'owo-za
chodnim, 'a'ż do punktu, znajdującego się pn:y dr 0-

dZ'e polnej {gminy wiejskie-j}, łączącej Przedmieś·cie 
W.ołyńskie z Wóiką-Podgo'1"odzką. Od tego punktu 
granica, przecinając powyższą drogę polną, biegnie 
pt2:ez tor kol~owy linji Bł'ześć - Chełm na połud
niowv zachód, prz'ecina szosę KoweJską i załamuje 
$ię w kierunku północno-zachodnim i, biegnąc połud-

n:owo-zachodnim skrajem Wołyńskiego Przedmie
ścia - dochodzi do punktu, położonego na południo
wo-wschodnim brzegu starej zatoki rzeki Buga. 
W tym punkcie granica załamuje się i biegni.e w kie
runku północno-wschodnim, brzegiem wspomnianej 
zatoki, przecinając po drodze sżosę państwową 
Brześć - Kowel, aż do punktu, położonego przy pa
sie wywła.szczenia tejże szosy państwowej Brześć -
Kowel, obok mostu. Dalej granica załamuje się 
w k ierunku północno-zachodnim i prawą (wewnętrz
ną) stroną pasa wywłaszczenia szosy państwo'wej 
Brześć - KoweI biegnie aż do punktu, dotykające
go szosy Brześć - Warszawa. Od tego punktu gra
nica łamie się w kierunku północno-wschodnim 
i załamuj ą c się . biegnie prawą (wewnętrzną) stroną 
pasa wywłasz czenia szosy Brześć - Warszawa do 
punktu, położonego na lewym brzegu rzeki Muchaw
ca, poczem przecina rzekę Muchawiec i dochod!li do 
punktu, polożonego na prawym brzegu rzeki Mu
cha wca i b ie gnąc dalej w kierunku północno-ws.chod
ni m, p rzecina szosę, prowadzącą z miasta do twier
dzy, stanowiącą prz edłużsnie ulicy Jagiellońskiej -
d.ochodzi do punktu, potoż one ,~ o przy zbiegu szosy 
Brześć - Twierdza tprzedłu ;7:enie uHcy Jagielloń
skiej) i szosy strategicznej. Od t ego punktu granica 
łamie się w kierunku zachodnio-półno'Cllym i b iegną c 
prawą (wewilętrzną) SL:Ollą pasa wywłas zc zenia szo 
sy strategicznej, docho dzi do punktu, znajdu,ącego się 
na południowej (wewnętrzne j ) s tr onie pasa wywła
szczenia Alei Ka szt anowej, - następnie załamuj e 
s ię w kierunku północno -zachodnim i biegnie połud-

. ni ową stroną pasa wywlaezczenia Alei Kasztano
wej - do punk tu, położ onego na tejże południowej 
shonie pasa wywłaszc z en i a Alei KasztanoweL Zała
mując się w tym punkcie i przecinając Aleję Kaszta 
nową , gr anica biegnie dal ej w kierunku północno
vJschod nim p. rawą (''vewnętrzną) stroną dro~i strate
gicznej i zamyka się , prze cinając szosę na \....zernaw," 
czyce i t or \V arsza wski. 

§ 2. Wylw:1anie niniejszego rozporządzenia 
porucza: się Ministrowi Spraw Wewnęhznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniej.sze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia , Równocześnie tra d moc obo
wiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
27 marca 1929 r . o rozszerzeniu granic miasta Brze
ścia n /B. w powiecie brzeskim, województwie poles," 
kiem (Dz. U. R. P. Nr. 20, poz. 187). 

Prezes Rady Ministrów: świtalski 

Minister Spraw Wewnętrznych: SI<tlOOj Składkowski , 

355. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAŃ RELI
GIJNYCH I OśWIECENIA PUBLICZNEGO 

z dnia 15 marca 1929 r. 

w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania 
religji prawosławnej w szkołach średnich ogólno
kształcących i seminarjach Bauczyclełskicłt pań-

stwowych i prywatnych. 

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 26 września 
1922 r., dotycząceij kwa,Jiiikacyj zawodowych dQ 
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nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących 
i seminarjach nauczycielskich państwowych i p ry
watnych, której tekst je·dnolity ogłoszony został 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 
15 września 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 864) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Kwalifikację zawodową do nauc zania re
ligji prawosławnej w szkołach średnich ogólnokształ
cących iseminarjach nauczycielskich państwowych 
i prywatnych stanowi stopień magistra teologji pra
wosławnej, otrzymany na stud jum teologji prawo
sławnej Uniwersytetu w \Y/arszawie. 

Osoby, które ukończyły wydział teologji pra
wosławnej jednego z uniwersytetów zagranicznych, 
celem otrzymania kwalifikacyj zawodowych , o któ
rych wyżej mowa, po uzyskaniu w uniwersytecie 
państwowym w Polsce nostryfik acj i swoich dyplo
mów, muszą ponadto wykazać dostateczną znajomość 
języka polskiego przez zdanie osobnego egzaminu. 

Dopóki niema dostatecznej liczby kandydatów 
tak wykwalifikowanych, można uzyskać określone 
wyżej kwalifikac je zawodowe przez złożenie egza
minu "specjalnego" z re ligi i prawosławnej, ustano
wionego przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Puqlicznego. Program i regulamin tego egza
minu unormuje osobne zarządzenie. 

§ 2. Za posiadające kwalifikację zawodową 
do nauczania religji prawosławnej w szkołach śre d
nich ogólne ' : ształcących iseminarjach nauczyciet
skich uznaje się również osoby, któr~ przed końcem 
grudnia 1924 r . odbyły co najmniej 2-1etnią prakty
kę katechetyczną w Polsce, uznaną przez Ministra 
Wyznań , Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
w porozumieniu z właściwą władzą duchowną, za za
dowalającą i bądż 

a) ukoń.czyły przed dniem 1 paź dziernika 
1917 r. jedną z czterech akademij duchow
nych: w Petersburgu, Moskwie, Kazaniu 
i Kijowie ze stopniem ,doktora, magistra, 
kandydata lub rzeczywi'stego studenta, bądź, 

b) ukończyły przed dniem 1 października 
1917 r. z dyplomem pierwszej kategor ji se
minarjum duchowne prawosławne, oraz 
ukończyły z dyplomem jeden z wydziałów 
uniwersyte·tu, przytem, o ile chodzi o uni
wersytety rosyjskie - przed dniem 1 paź
dziernika 1917 r., bądź 

e) ukończyły przed dniem 12 stycznia 1925 r. 
z przepisanemi egzaminami wydział teolo
,gji prawosławnej jednego z uniwersytetów 
w Grecji, Bułgarji, Jugosław,ji i Czechosło
wacji, przytem ten ostatni uniwersytet tyl
ko po złożeniu egzaminu dodatkowego przy 
studjum teologji prawosławnej Uniwersyte
tu Warszawskie,go; bądź 

d) ukończyły przed dniem 1 października 1917 r. 
z dyplomem pełny kurs uniwersytetu lub in
nego wyższego zakładu naukowego w b . ce
sarstwie 'rosyjskiem, jeśli właściwy konsy
storz lub kolegjum, wyznaczone w tym celu 

przez wła dzę duchovvną, stwierdz i ich do
stateczne wiadomości w zakresie nauk re
ligij no-k ościelnych. 

Przez uniwersytety , względnie wyższe zakłady 
naukowe, rozumie się szkoły , wymienione w rozpo
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1922 r. 
(Dz . U. R. P . Nr. 22, poz. 183). 

§ 3. Za po :; iada j ących kwalifikacje . zawodo
we do nauczania religji prawosławnej w sz kołach 
średnich o S!: ólnokształcących i seminar jach nauc zy
cielskich Minister Wyznaił Religijnych i Oświece
nia Publicznego może uznać: 

1. nauczycieli religji prawosławnej, którzy 
przed upływem 1'. 1923: ukończyl i 30 la t życia, odbyli 
S- l etnią praktykę katechetyczną , z czego co najmniej 
2 lata w szkołach średnich ogólnokształcących lub 
seminarjach nauczycielskich, uznaną przez Ministra 
Wyzna l'l Religijnych i Oświecenia P:.rblicznego, w po
rozumieniu z właś ciwą władzą duchowną, za zado
walającą i bądź 

a) przed dniem 1 października 1917 r. ukoń
czyli przynajmniej 6 semestrów w akadem
jach duchownych prawosławnych w Peter
sburgu, Moskwie, Kaza'niu i Kijowie, o ile 
studja wyższe będą dostatecznie udowodnjo
ne świadectwami prac seminaryjnych, egza
minów półrocznych i t. p ., bądź 

b) przed dniem 1 października 1917 r. ukOllczy
li ze stopniem studenta pełny kurs seminar
jum duchowneg o w granicach byłego cesar
stwa rosyjskiego lub przed wejściem w ży
cie niniej szego rozporządzenia - na zie
miach Rzeczypo spolitej Polskie,j; 

2. nauczyciel i religj i prawosławnej, którzy, choć 
nie mogą wykazać się studjami wyźszemi, wskazanemi 
w pun kcie a), czynią jednak zadość wymienionym 
w p. 1 (ustęp pierwszy) innym warunkom, jeśli Mi
nister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
w porozumieniu z właściwą władzą duchowną, uzna 
ich pracę naukową lub pedagogiczną za wybitną; 

3. nauczycieli religji prawosławnej, którzy 
przed 1 stycznia: 1923 r. ukońcyli przynajmniej 40 lat 
życia oraz przed tymże terminem 12 lat praktyki ka
techetycznej, z czego co najmniej 5 lat w szkołach 
średnich og'ólnokształcących lub seminarjach nau
czycielskich, jeśli Minister Wyznań ReHgijnych 
i Oświecenia Publicznego, w porozumieniu z właści
wą władzą duchowną, uzna pracę tę za zadowalającą. 

§ 4. Osobom, które uzyskały kwalifikacje za
wodowe na podstawie §§ 2 lub 3, wyda dyplomy na 
nauczycieli religji prawosławnej szkół średnich ogól
nok sz tałcących i seminarjów nauczycie.lskich Mini
ster Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
który władny jest uzaleźnić wydanie dyplomu od 
stwierd zenia naleźytego władania w słowie i piśmie 
językiem polskim w wypadkach, gdy ubiegający się 
o dyplom nie ukończył polskiej szkoły średniej ogól~ 
nokształcąc e<j lub pols,kiego seminarjum nauczyciel
skiego, lub polskiej szkoły wyższej. 

Osoby te winny wnieść, w ciągu 6 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. udoku
mentowane podania drogą służbową do Minister
stwa \,Y'yznań Religijnych i Oświecenia Publicznego·. 
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§ 5. Osa by, które w spasób akreślany w § 1 
(u s t ęp trz eci) niniej szegO' razparządzen i a uzys kają 
i:wali fikacje zawadawe da nauczania rel ig ji praw a
slawnej w szka łach średnich agólnakszta łcących i S2 -

minarjach na uczycieIskich, a trzymają dyplamy ad 
właściw~ j ko::;is ji egzaminacyjnej. 

§ 6. Osa by, które przystąp i ły da naucz:mia 
religji prawosławnej przed wej ściem Vi życie ninie j
szego ra zparządz enia , mają do dnia 1 lipca 1931 r. 
prawa na uczania religji prawasławnej, z pawyższym 
zaś terminem prawa ta tracą, a ile nie nabę dą kwa
lifikacyj, akreślanych w powyższych paragrafach. 

§ 7. Osaby, ws tępu j ące da szkalnictwa po 
. dniu wejś c ia w życie nin iejszegO' ra zparządz enia, 

a nie pas i a dające przepisanych kwalifikacyj, Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia P ublicznegO' ma
że dopuścić da nauczania, jednak na akres nie dłuż
szy niż czteroletni. 

§ 8. W szystkie osaby, niezależnie ad uzysk a
nych kwalifikacyj zawadawych da nauczania r eligji 
pra wO'sławn ej , muszą pasiadać kananiczne zezwale
nie ad właściwej władzy duchaw nej da udzielania 
nauki re ligji prawasławnęj w szkałach średnich agól
nak ształcących i seminarjach nauczycielskich. 

§ 9. Razporządzen;e ninie jsze wchadzi w ży
cie z dniem pierwszym następnegO' miesiąca po jego 
ogłaszeniu. 

Minister Wyznań R eli gijnych i Oświecenia . 
Publiczneg O' ; Świta/ski 

356. 

ROZPORZADZENIE MINISTRóW: SKAREU, 
PRZEMYSt'U I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 29 kwietnia 1929 r . 

o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 23 lutego 
1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, 

żelazocjanków, bł!'kitów oraz ługu potasowego. 

Na podstawie art. 7 pun kt d) us tawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiacie uregulawania sta
sunków celnych (Dz. U. R. P . Nr. 80, paz. 777) zarzą
dza się cO' na stępuje: 

§ 1. Paragraf 6 rozparządzenia Ministrów: 
Skarbu, Przemysłu i Handlu araz Ralnictwa z dnia 
23 lutegO' 1929 r. w, sprawie zwrotu ceł przy wywo
zie cjanków, żelazacjanków, błękitów araz ługu pa
t as awego (Dz. U. R. P . Nr. 19, paz. 180) uzupełnia się 
nc."stępującym ustępem kańcawym : 

"Za żelazacjanki patasawe i sadawe, błękity 
paryski i "Milari" araz ług p'alasawy, wywiezione 
w okre'sie od 1 stycznia 1929 r. da dnia wejścia w ży
cie niniejszegO' razparządzenia, maże Ministerstwo 
Skarbu przyznać zwrat ceł wedłu.g narm, wymienia
nych w niniejszem rozporządzeniu" . 

§ 2. Razparządzenie niniejsze wchadzi w ży
cie z dn iem agłaszenia. 

K iera wnik Ministerstwa Skarbu : Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

357. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 15 maja 1929 r. 

o ulgach celnych. 

Na podstawie ad. 7 punkt b) ustawy z dnia 
31 li.pca 1924 r. w przedmiacie uregulowania . sto
sunków celnyc h (Dz. U. R. P . Nr. 80, paz. 777) zarzą
dza się cO' następuje : 

§ 1. Paniże j wyszczególnione towary apłaca
j ą cła ulgaw e, któregO' wysakaść w st0'sunku da cła 
normalnegO' (autonamicznega), wynasi odpawiedni 
pracent, uwidaczniany w paniższej tabeli: 

Po zycj a taryfy 
celnej Nazwa towaru 

Cło ulgowe w % 
cła normalnego 
(autonomicznego) 

z 77 p. 2. b) Rurki szklane maszynawo cią
gniane dęte do wyrabu ampułek 
i t. p. - za j,"lazwoleniem Mini-
sterstwa Skarbu . 20 · 

z 102 p. 1 Dwutlenek baru . 20 
z 108 p . 4. a) Kwas azotawy, skancentrawany 

(pawyżej 40° Be), nitraza (miesza-
nina kwasu azotawegO' z siarka-
wym) . . 75 

z 148 p. 5. Dru t srebrny 'specjalny t. zw. ta
pikawy, da wyrabu bezpieczni
ków - za pazwoleniem Minister-
stwa Skarbu . 20 

z 150 p . 4. a) Walce utwardzane o średnicy 750 
i b) mm. i wyżej dla hut - za pazwa-

leniem Ministerstwa Skarbu . 20 
z 153 p. 1. a) Farmy stalawe "wlewnice" abra-
I "biane da wyrabu rur żeliwnych, 

lanych systemem adśradkowym
za pazwoleniem Ministerstwa 
Skarbu 20 

z 155 'P. 1. lit. Drut stalawy hartawany da wy
adpawied- robu szczatek - za pazwaleniem 

nia araz lit. i) Ministerstwa Skarbu . 30 
z 166 Płatki aluminiawe da wyrabu 

materjałów wybuchowych - za 
pazwaleniem Ministerstwa Skar-
bu 20 

z 177 p. 3. Fibra wulkanizawana 30 
z 177 p. 6. b) Papier wymieniany w poz. 177 
IlIip.l1. p. 6. b) III ip. 11 a) i b), do wyra-
a) i b) bu papieru światłaczułego - za 

pazwaleniem Ministerstwa Skar-
bu 20 




