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Powiaty objęte obszarell' 
Siedziba powiatowego właściwośc,i pow. urzędu, 
urzędu ziemskiego ziemskiego . 

Na obszarze okręgowego urzędu ziemskiego 
w . Tarnopolu 

Borszczów 

Brze tany 

Czortków 

Kamionka StromHowa 

Tarnopol 

Złoczów: 

borszczowski 
zaleszczycki 
brzeżańJski ." 
podhajecki 
przemyślański 
buczacki 
czortkowski 
busiatyński 
,kamion-ecki 
Tadziechowski 
skałacki 
tarnopoliski "" 
1rembowelski 
Zlbaraski 
brodżki 
zborowski 
'ztoczoWlski 

Na 'ohsza,rze okręgowego urzędu .żi.emskieg!o 
w Warszawie 

Ciechanów 
Grójec 
Kutno 

Lipno 
ŁoWicz 

Maków Mazowiecki 
Mińsk Mazowiecki 
Mława 
Płock 
Przasnysz 
Pułtusk 
Rawa Ma,ZIOwiecka 
Rypm 
Sierpc 

Skierniewice 

.Wlocławelt 

de<:ha:noWlSk,i 
gr6jecki 
kutnowski 
gosŁyniński 

~ipnóWiski 
łowicki 
so~haczeWlSki 
makowski 
miński 
mławski 
pło<:ki 
prz,/lISn)"ski 
'pułtuski 
raw.ski 
rypiński 
'Sierpecki 
płoński 
ISkierniewicki 
błoński 

, 'War.sza~ki 
'l'adzymiński 
włocławski 
mes.zaww 

: •. I 

, Powiaty objęte o~'~areII' 
Siedziba POwhltow~gowłaściwośc,ipow. o:rżędu 
urzędu ziemskiego ziemskiego ' 

" Na Qbsza,rze ,okręgowego urzędu ziemskiego 
, w Wilnie 

Bra'sław 
Głębokie 
Mołodeczno 
OS1lmiana 
Postawy __ 
Święciany 
Wilno 
Wilejka 

brasławs'ki 
dziśnieński 
mołodecki 

, oszmiański 
postawski 
śwj,ęciański 
wileńsko-t'r-odU 
wilejski 

§ 2. R01lporządzenie niniejsze wchodżi w i-y
cie z dniem ogłoszenia. Rów,nocześnie tracą moc 
obowiązującą wszyst.kie przepisy w przedmipbch" 
uregulowanych tE~m rozporządzeniem. ' 

- Minister Reform Rolnych: L. Kozłowski 

44. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

'. 
z dnia 21 stycznia 1931 ,r. 

w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań 
na twardziel (R,hinoscleroma). 

Na podstawie art. 4 ustawy 'Z dnia 25 l,ipca 
1919 T. W przedmiocie zwalczania chorób 'zakaźnych 
oraz innych cho,rób, występujących nagminnie (Dz. 
U. R. P. Nr. 67, poz. 402) i § 1 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 ·r. 
w 'przedmioc,ie ro'zdziału kompetencyj Ministra Zdro
wia Publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 86)zarzą-
d.zam co 'na1stępuje: . . . . . 

§ 1. . Moc obowiąozującą rozpo,rządzenia · z dnia 
12 lipca 1930 r. w sprawie obowiązkowego , zgłas2;a
nia · 'zachorowań na twardziel (R'h i nosd erom a) (O'Z. 
U. R. P.Nr. 52, poz. 439) przedłuża 'się na dalsze 
6 miesięcy. ' 

. §~. ROZiporzą?zenie niniej,sze wchodzi w ży
C:le .z dnlemogłoszema. 

Minister Spraw Wewnętrznych: SlawoiSkładkpwski 
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