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433. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA' SKARBU 

z dnia 6 maja 1931 r. 

w sprawie zmian ' granic okręgów urzędów skarbo
wych akcyz i monopolów państwowych w okręgach 
administracyjnych izb skarbowych I i II we Lwowie. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r, o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz, P. P. P. Nr. 65, poz, 391) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Obszar powiatu turczańskiego, wojewódz
twa lwowskiego, wyłącza się z okręgu administra
cyjnego urzędu skarbowego akcyz i monopolów pań
stwowych w Stryju i włącza się ten powiat do okrę
gu administracyjnego urzędu skarbowego akcyz 
i monopolów państwowych w SaII\borze. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
(,' cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ilł.nacy Matuszewski 

434. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAJil RELI

GIJNYCH I OśWIECENIA PUBLICZNEGO 
z dnia 23 marca 1931 r. 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, 
dotyczące zmiany załącznika do rozporządzenia 
z dnia 26 marca 1929 r. o wykonaniu art. 61 ustęp 
o,statni ustawy o powszechnym obowiązku wojsko-

wym. 
Na podstawie art. 61 ustęp ostatni ustawy 

z dnia 23 maja 1924 r" której tekst jednolity ogło
szony został w załączniku do obwieszczenia Mini
stra Spraw Wojskowych z dnia 8 marca 1928 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 458) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 
26 marca 1929 r" wydanego w porozumieniu z Mi
nistrem Spraw Wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 34, 
poz, 315) otrzymuje brzmienie podane w :załączniku 
do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obo
wiązującą rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1930 r. 
(Oz, U, R. P, Nr. 49, poz. 410). 

Minirster Wyznań ReHg~jnY'Ch i Oświecenia Publicznego: 
SI. Czerwiński 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych: 
Daniel Konarzewski 
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