
Nw 8. Warszawa, dnia 31 sierpnia 192i r. Rok IV.

DZIENNIK URZĘDOWY
M IN IS T E R S T W A  S P R A W  W E W N Ę T R Z N Y C H .

CfaDd numeru pojedyńczcgo 50 mk. „Dziennik U rzędow y” przyjmuje ogłoszen ia instytuuji społecznych  I użyteczności publicznej, 

od osób zaś pryw atnych  tylko  takie, które w ynikają ze stosunku do w ładz rządow ych i pow yższych  instytucji.

T R E Ś Ć :  T re ść  ustaw , ro zp o rząd zeń  i p rzep isó w , zam ieszczo n y ch  w  „D zienniku  U staw ” i „M onitorze P o lsk im ”.

Rozporządzenia M in istra  Sp raw  W ewnętrznych:

251. R o zp o rząd zen ie  M inistra  S p ra w  W e w n ę trz n y c h  z dn ia  21 Iip ca  1921 r. w  sp ra w ie  zm ian y  nazw y  gm iny  
L uszn iew sk ie j w  pow iec ie  S łon im sk im  n a  „M ołczadzką”. 252. R o zp o rząd zen ie  M in istra  S p ra w  W e w n ę trz 
n y ch  z d n ia  31 Iipca 1921 r. w  sp ra w ie  zm ian y  nazw  m iejscow ości. 253. R ozpo rządzen ie  M in istra  S p ra w  
W e w n ę trz n y c h  z d n ia  8 s ie rp n ia  1921 r. w  sp ra w ie  zm iany  n azw  m iejscow ości. 254. R o zp o rząd zen ie  Mini
s tra  S p ra w  W e w n ę trz n y c h  z d n ia  U  s ie rp n ia  1921 r. w p rzed m io c ie  zw ięk szen ia  sk ładu  W yższe j K om isji 
D y scy p lin a rn e j p rz y  M in is te rs tw ie  S p ra w  W e w n ę trz n y c h .

Okólniki M in iste rstw a Sp raw  W ew nętrznych:

255. O kólnik  (48) M inistra  S p ra w  W e w n ę trz n y c h  z dn ia  25 Iipca 1921 r. do w szy stk ich  u rzęd n ik ó w  M ini
s te rs tw a  S p ra w  W e w n ę trz n y c h  w  sp ra w ie  u z u p e łn ien ia  okó ln ika  N r. 1 w  D rzedm iocie re o rg an izac ji M ini
sterstw o  S p ra w  W ew n ę trz n y c h . 256. Z m ian y  i u zu p e łn ien ia  In s tru k c ji b iu ro w e j d la  M in isterstw , o p raco 
w an e j p rz e z  K om isję  dla sp ra w  oszczędności p aństw ow ych , z a tw ie rd z o n e  p rz e z  M in isterstw o  SD raw  W e 
w n ę trz n y c h . 257. O kóln ik  (69) M in istra  S p ra w  W ew n ę trz n y c h  z d. 25 Iipca 1921 r. do  w szy stk ich  W ojew odów  
i K o m isarza  R ządu  n a  m  sff W a rsz a w ę  w  sp ra w ie  w y d aw an ia  p o zw o leń  na k a ru z e le  i h u śtaw k i, 258. O kól
n ik  (72) M inistra  S p ra w  W e w n ę trz n y c h  z d. 30 Iipca 1921 r. do w szy stk ich  W o jew odów , G łów nego K om en
d a n ta  P o lic ji P ań s tw o w e j, G en e ra ln eg o  D e leg a ta  R ządu  w e  L w ow ie  i K om isarza R ządu  na  m, stoł. W a r
szaw ę w  sp ra w ie  u p o sażen ia  szoferów . 258. O k ó ln ik  (73) M inistra  S p ra w  W e w n ę trz n y c h  z dn ia  5 s ie rp n ia  
1921 r . do w szy stk ich  W o jew odów , G e n e ra ln e g o  D eleg a ta  R ządu  w e  L w ow ie , G łów nego K om endan ta  P o lic ji 
P ań s tw o w e j o raz  K om isarza  R ządu  na  m . st. W a rs z a w ę  w  sp ra w ie  in te rp re ta c ji  końcow ego  u stęp u  a rt. 32 
T ym cz . P rz e p isó w  służb o w y ch  o „ p o śm ie rtn e m ”.

>•
Obwieszozenla o re je s tn e ji  stow arzyszeń.

Ruch służbow y w M in isterstw ie  Sp raw  W ewnętrznych i we W ładzach  Adm in istracyjnych  I i li In stancji

Dziennik U staw  Rzeczypospolitej Polskiej.
Nr. 60 z dnia 14 Iipca 1921 r.

Poz.

377.

378.

T R E Ś Ć :

Rozporządzenie Rady Ministrów z d. 20 czerw
ca 1921 r. w przedmiocie uproszczonego rozli
czania podwyżek opłat dodatkowych, należ
nych od lokatorów w myśl art.'5 ustawy z dnia 
18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów. 
Rozporządzenie RadyMinisttów z d. 20 czerw
ca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy 
obowiązującej dekretu z d. 27 stycznia 1919 r. 
o organizacji państwowych urzędów pośred
nictwa pracy i opieki nąd wychodźcami na

379.

województwa nowogródzkie, poleskie i wo 
lyńslde oiaz na powiaty grodzieński, wełko- 
wyski i białowieski województwa białostoc
kiego.
Rozporządzenie Raóy Ministrów z d. 22 c z e p 
ca 1921 r. w sprawie rozciągnięcia mocy 
obowiązującej niektórych przepisów ystawy 
z dnia 9 lipća 1920 r. o aprowizacji na rok 
gospodarczy 1920— 1921 na województwa 
nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na
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powiaty grodzieński, wolkowyski i białowie
ski województwie białostockiego oraz w przed
miocie zniesienia ograniczeń w obrocie to- 

i» warowym z powiatami wschodniemi Rzeczy
pospolitej Polskiej 

380. Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 8 lipca 1921 r. 
W sprawie przedłużenia mocy obowiązującej

rozporządzenia za d n ia  30 marca 1924 r.
w przedmiocie ulg celnych.

581. Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych

z dnia 21 czerwca 1921 r. w przedmiocie 
częściowej zmiany rozporządzenia Ministra 
Robót Publicznych z dnia 8 czerwca 1920 r. 
o organizacji Zarządu rzek żeglowych.

Nr. 61 z  dnia 15 lipca 1921 r.
382. Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów szenia opłat pocztowych, telegraficznych i te-

z dnia 4 lipca 1921 r. W sprawie pouWyż- iefonicznych.

Nr. 62 z dnia
383. Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. w przedmio

cie udzielenia Rządowi pełnomocnictw do 
wydawania rozporządzeń W sprawie regulo
wania obrotu pieniężnego z krajami zagra- 
nicziiemi oraz obrotu obcemi walutami.

384. Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra 
b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Mi-

15 lipca 1921 r. j
nistrem Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 
1921 r. w przedmiocie ograniczenia obrotów 

* dewizami i walutami zagranicznemu
385. Rozporządzenie Rady Ministrów z d. 50 czerw

ca 1921 r. o dodatkach reprezentacyjnych 
i dodatkach za kierownictwo dla urzędników 
państwowych.

Nr. 63 z dnia 21 iipca 1921 r.
386. Ustawa z dnia 21 czerwca 1921 r. o przy

musowym wykupie majątków ziemskich, znaj
dujących się W promieniu 15 kilometrów od 
centrum m. st. Warszawy na cele, przewi
dziane w art. 26 ustawy z d. 15 lipca 1920 r. 
o wykonaniu reformy rolnej.

387. Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. w przed
miocie rozszerzenia sieci dróg państwowych.

388. Ustawa z dnia 1 iipca 1921 r. o przedłuże
niu mocy obowiązującej ustawy z d. 14 lipca 
1920 r. W sprawie udzielenia Ministrowi 
Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełno
mocnictw do uregulowania spraw opałowych 
oraz o zmianie punktu 1 litery b) art. 1 tej 
ustawy.

389. Ustawa z dnia 7 lipca 1921 r. o zniesie
niu ograniczeń w zakresie oblotu ziemiopło
dami oraz o postawieniu Ministerstwa Apro
wizacji w stan likwidacji.

390. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 2  czerw
ca 1921 r. w przedmiocie unieważnienia 
umów, zawartych przez b. Zarząd Cywilny

Ziem Wschodnich ze spółką akcyjną ..Pol
ski Eksport DrzeWny“.

591. Rozdorząćzenie Rady Ministrów z d. 2 czerw
ca 1921 r. o unieważnienie, zarządzenia Ko
misarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 
30 listopada 1919 r, w sprawie nadania Spół
ce Akcyjnej - „Len Kresowy" wyłącznego 
prawa wywozu lnu, szczeciny i włosia z obrę
bu Ziem Wschodnich.

392. Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Mi
nistra Skarbu z dnia 1 lipca 1921 r. W spra
wie przyznania woźnym płac zasadniczych 
poszczególnych stopni płacy, przewidzianych 
W art. 14 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. 
o uposażeniu urzędników i niższych tunk- 
cjonarjuszów państwowych.

393. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicz
nego z dnia 15 lipca 1921 r. W przedmiocie 
taksy aptekarskiej.

594. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publiczne
go o zmianie rozporządzenia z dnia 20 sierp
nia 1920 r. w przedmiocie wyrobu i sprze
daży pochodnych arsenobenzolu. używanych 
w praktyce lekarskiej.

Nr. 64 z dnia 28 lipca i 921 r.
395. Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. o przy

musie ubezpieczenia od ognia i o Polskiej 
Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

596. Ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. o uprawnie
niach do wykonywania czynności felcztr- 
skich.

397. Us+awa z dnia 1 lipca 1921 r. w przedmio
cie zmiany niektórych przepisów obowiązu
jącego W b. Królestwie Polskijęm prawa cy
wilnego, dotyczących praw kobiet.

598. Ustawa z dnia 2 lipca 1921 r., wprowadza
jąca dodatki droźyźniane do rent, ustalonych 
na podstawie ustaw Rzeszy Niemieckiej 
o obezpieczeniu od nieszczęśliwych wypad
ków w przemyśle i rolnictwie oraz zmienia- 

- jąca niektóre postanowienia tychże ustaw.

399. Ustawa z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmio
cie upoważnienia Rady Ministrów do zmia
ny niektórych przepisów, dotyczących usta
wy o podatku dochodowym, przemysłowym 
i domokrążnym, obowiązującym na obszarze 
b. dzielnicy pruskiej.

4u0. Ustawa z dnia 7 lioca 1921 r. W przedmio:
cie dokonywania zmian 8ranj~. powiatów na
obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko- 
węgierskiej, jak r ó w  lieź dokonywania na 
obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej 
zmian obszaru działania samorządowych re 
prezentacji powiatowych.

401. Ustawa z dnia 8 Iipca 1921 r. o dalszej emi
sji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożycz
kowej.



402. Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. o kredycie 
Skarbu Państwa W Polskiej Krajowej Kasie 
Pożyczkowej.

403. Rozporządzenie Rady Ministrów z d. 9 czerw
ca 1921 r. o utworzeniu Państwowej Rady 
Emigracyjnej.

404. Rozporządzenie Rady Ministrów z d. 11 lipca 
1921 r. W sprawie rozciągnięcia na woje
wództwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie 
oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski 
i białowieski województwa białostockiego 
mocy obowiązującej dekretu z dnia 8 lutego 
1919 r. w przedmiocie usboju Sądu Najwyż
szego.

405. Rozporządzenie Rady Minisirów z d. 11 lipca 
1921 r. w przedmiocie sądownictwa doraź
nego na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

406. Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych 
i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
25 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworze
nia Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych 
d'a województw: Krakowskiego, Lwowskiego, 
Stanisławowskiego i Tarnopolskiego.

407. Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pru
skiej z dnia 1 lipca 1921 r. o przekazaniu 
właściwości Urzędu Związkowego dla spraw

swojszczj’zny W Berlinie Senatowi Admini
stracyjnemu Sądu Apelacyjnego W Poznaniu.

408/ Rozporządzenie Ministra Skarbu z d. 5 lipca 
1921 r. w przedmiocie utworzenia urzędów 
skarbowych akcyz i monopolów państwo
wych na obszarze województw nowogródz
kiego, poleskiego i wołyńskiego.

409. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie prze
dłużenia’ niocy prawnej patentów na wyna
lazki oraz świadectw ochronnych na wzory 
rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzie
lanych na zasadzie poprzednio obowiązują
cych ustaw.

410. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 13 lipca 1921 r W przedmiocie zmian 
i uzupełnień Ogólnej Taryfy towarowej.

411. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 15 lipca 1921 r. w przedmiocie uzu
pełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towa
rów. zwłok i zwierząt.

412. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 16 lipca 1921 r. w przedmiocie pod
wyższenia opłat przewozowych za przebieg 
koleją wąskotorową Nowojelma — Nowo
gródek.

Nr. 65 z  dnia 31 lipca 1921 r.
413. UstaWa z dnia 7 lipca 1921 r, w przedmio

cie zmian niektórych postanowień ustaw 
austrjackich o ubezpieczeniu robotników od 
wypadków, obowiązujących na terytorjum
b. zaboru austrjackiego oraz o rozciągnięciu 
obowiązujących tam ustaw o ubezpieczeniu 
od nieszczęśliwych wypadków na terytorjum 
przyłączone do Polski, a należącfe poprzed
nio do Królestwa Węgierskiego.

414. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 13 czerwca 1921 r. w przedmiocie 
Przepisów Przewozowych, obowiązujących 
na kolejach polskich, stanowiących część 1 
Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok 
i zwierząt.

415. Rozporządzenie Minisffa Zdrowia Publicz
nego z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie 
uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania 
niektórych lekarstw.

416. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicz
nego z dnia 5 lipca11921 r. w przedmiocie 
urządzenia i utrzymywania zakładów kąpie
lowych rytualnych dla ludności wyznania 
mojżeszowego.

417. Rozporządzenie Ministi a Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych, wydane w porozumieniu z Mi
nistrem Robót Publicznych i Ministrem Skar 
hu z dnia 5 lipca 1921 r. o częściowem roz
ciągnięciu mocy obowiązującej rozporządze
nia z dnia 15 lipca 1919 r., w przedmiocie

Nr. 66 z dnia
421. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

20 czerwca 1921 r. o podwyższeniu dodatku
drożyźnianego do płacy zasadniczej funk 
cjonarjuszów państwowych.

422. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
30 czerwca 1921 r. w przedmiocie ustalenia

ustanowienia cen drewna oraz rozporządze
nia 2 dnia 23 kwietnia 1921 r. w przedmio
cie ustanowienia cen targowych drzewa bu
dulcowego, zajętego W lasach prywatnych 
na cele odbudowy, na województwa: Nowo
grodzkie, Poleskie i Wołyńskie oraz na po
wiaty: Białowieski, Grodzieński i Wołkowy- 
ski: województwa Białostockiego.

418. Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia .7 lipca 1921 r. 
W przedmiocie ustalenia cen przetworów 
naftowych.

419. Rozporządzenie Ministra Pracy i O piek 1 Spo
łecznej z dnia 11 lipca 1921 r. o odrocze
niu terminu ubezpieczenia na wypadek cho
roby robotników i pracowników rolnych 
i służby domowej wiejskiej w kasach cho
rych na obszarze b. zaboru austrjackiego.

420. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych z .dnia 22 lipca 1921 r., wyda- 
dane W porozumieniu z Prezesem Głównego 
Urzędu Ziemskiego w przedmiocie zabez
pieczenia przy wykonywaniu ustawy z dnia 
17 grudnia 1920 r., o przejęciu na własność 
Państwa ziemi W niektórych powiatach Rze- 
czjąjospolitej Poiskiej praw osób internowa
nych i wywiezionych przez obce władze 
oraz osób, powracających do swych siedzib 
po dniu 1 kwietnia 1921 r.

Sprostowanie do poz. 357 i 397.

3 sierpnia 1921 r.
wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego 
oraz zwrotu kosztów podróży funkcjonarju- 
szów państwowych.

423. Rozporządzenie Rady Ministrów z d. 4 lipca 
1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na zie 
mie województw: nowogródzkiego, poleskiego
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i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskie
go, Dialowieskiego i wołkowyskiego woje
wództwa białostockiego przepisów prasowych 
o zakładach diukarskich, składach druków, 
widowiskach i zmianie nazwisk.

424. Rozporządzenie Rady Ministrów z d. 19 lipca 
1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy 
obowiązującej przepisów celnych i taryfy 
celnej na obszary województw: wołyńskiego, 
poleskiego i nowogródzkiego i powiatów: 
grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowie
skiego województwa białostockiego.

425. Rozporządzenie Rady Ministrów z d. 19 lipca 
1921 r. w przedmiocie włączenia do miasta 
Białej Podlaskiej folwarku Białka oraz miej
scowości Zofja Las.

426. Rozporządzenie Rady Ministrów z d. 19 lipca 
1921 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obo
wiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. 
o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. Ust. 
R. P. Nr. 79, poz. 527) i na jej zasadzie 
wydanych rozporządzeń na obszar woje
wództw: wołyńskiego, poleskiego, nowogródz
kiego oraz powiatów: grodzieńskiego, wot-

Monitor
Nr. 157 z dnia

T R

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
28 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany 
właściwości terytorjalnej sądów pokoju w po-

Nr. 158 z dnia
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr P a ń 

stwowych z d. 30 czerwca 1921 r. w przed
miocie opłat za prace przy badaniach, prze-

Nr. 160 z dnia
Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 

22 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmiany 
art. 7 rozporządzenia z dnia 30 września

Nr. 161 z dnia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 

30 czerwca 1921 r. w przedmiocie dyzloka-

Nr. 162 z dnia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 

2 lipca 1921 r. w przedmiocie dyzlokacji

Nr. 163 z dnia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 

30 czerwca 1921 r. *w przedmiocie dyzloka-

Mr. 164 z dnia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 

2 lipca 1921 r. w przedmiocie dyzlokacji

Kowyskiego i białowieskiego województwa 
. białostockiego.

427. Rozporządzenie Rady Ministrów z d. 19 lipca 
1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na wo
jewództwa: nowogrodzkie, poleskie i wołyń
skie i powiaty: grodzieński, wołkowyski
i białowieski województwa białostockiego 
mocy ustawy o ludowych szkołach rolni
czych.

428 Rozporządzenie Rady Ministrów z d 19 lipca 
1921 r. w przedmiocie uchylenia w b. zabo
rze austrjackim ustawy o opodatkowaniu 
mięsa i rządowego podatku linjowego w mia
stach zamkniętych.

429. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Han- 
. dlu z dnia 13 lipca 1921 r., wydane W po

rozumieniu z Ministrem Skarbu f Ministrem 
Kolei Żelaznych, o wprowadzeniu wolnego 
handlu węglem kamiennym, koksem, wę
glem brunatnym i brykietami węglowemi.

430. Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Mini
stra Przemysłu i Handlu z dnia 19 lipca 
1921 r. w przedmiocie uregulowania wywo
zu ropy naftowej oraz przetworów ropy naf
towej.

4 —

Polski *).
14 lipca 1921 r.

i SÓ-

wiecie Grójeckim w okręgu sądu okręgo
wego w Warszawie.

15 lipca 1921 r.
prowadzanych na żądanie osób prywatnych 
przez Instytut Torfowy przy Ministerstwie 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

18 lipca 1921 r.
1920 r. w sprawie pełnomocnictw poczto
wych.

19 lipca 1921 r.
cji sądów pokoju w powiecie Łomżyńskim 
w okręgu sądu okręgowego W Łomży.

20 lipca 1921 r.
ąądów pokoju w powiecie Tureckim w okrę
gu sądu okręgowego w Kaliszu.

21 lipca 1921 r.
cji sądów pokoju w powiecie Kolneńskim 
w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

22 lipca 1921 r.
sądów pokoju w powiecie Łaskim w okręgu 
sądów okręgowych w Łodzi i Piotrkowie.

*) U s taw y  i rozp o rządzen ia ,  z am ieszczo ne  w  D z ie n n ik u  U staw  R. P. opuszcza  się.
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Nr. 165 z dnia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 

30 czerwca 1921 r. w przedmiocie dyzloka-

Nr. 166 z dnia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 

30 czerwca 1921 r. w przedmiocie dyzioka-

Nr. 167 z dnia
Rozporządzenie Ministra Przemyślu i Handlu 

z dnia 14 lipca 1921 r. w przedmiocie ogło
szeń urzędowych, wymaganych przez de
krety: o patentach na wynalazki, o ochronie 
Wzorów rysunkowych i modeli oraz o ochro-

Nr. 168 z dnia
Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerw

ca 1921 r. w sprawie dokonywania przez 
specjalne kasy poborowe urzędów celnych 
wypłat oraz przyjmowania sum depozytowych.

N-. 169 z dnia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia

11 lipca 1921 r. w przedmiocie dyzlokacji

Nr. 170 z dnia
Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 

8 czerwca 1921 r. w sprawie organizacji

Nr. 171 z dnia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia

12 lipca 1921 r. w przedmiocie dyzlokacji

Nr. 172 z dnia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 

7 Iipca 1921 r. w przedmiocie dyzlokacji
sądów pokoju w powiecie Sieradzkim w okrę
gu sądu okręgowego w Kaliszu. 

Obwieszczenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 
16 lipca 1921 r. w sprawie odwołania zakazu

Nr. 173 z dnia :
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia

13 lipca 1921 r. w przedmiocie dyzlokacji

Nr. 174 z dnia 1

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
11 Iipca 1921 r. w przedmiocie dyzlokacji

Nr. 175 z dnia '

Obwieszczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
z dnia 26 lipca 1921 r. w przedmiocie przyj-

Nr. 176 z dnia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 Iipca 
1921 r. w przedmiocie utworzenia Rady Rze-

Nr. 177 z dnia i

Rozpprządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
15 lipca 1921 r. w przedmiocie dyzlokacji

23 lipca 1921 r.
cji sądów pokoju w powiecie Ostrowskim 
W okręgu sadu okręgowego w Łomży.

25 lipca 1921 r.
cji sądów pokoju w powiecie Wysoko M azo
wieckim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

26 lipca 1921 r.
nie znaków towarowych.

Rozporządzenie Ministra Sprawedliwości z dnia 
* 30 czerwca 1921 r. w przedmiocie dyzloka

cji sądów pokoju w oowiecie Szczuczyń- 
skim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

27 lipca 1921 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości- z dnia 

11 lipca 1921 r. w przedmiocie dyzlokacji 
sądów pokoju w powiecie Biłgorajskim W okrę
gu sądu okręgowego w Zamościu.

28 lipca 1921 r.
sądów pokoju W powiecie Będzińskim W okrę
gu sądu okręgowego w. Sosnowcu.

29 iipca 1921 r.
służby hydrograficznej.

39 Fpca 1921 r.
sądów pokoju w powiecie Krasnostawskim 
w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.

i sierpnia 1921 r.
naładunku i wyładunku przeżuwaczy oraz 
surowych produktów od nich pochodzących, 
nadto słomy, siana i zboża w snopach na 
stacjach, położonych w Województwach war- 
szawskiem i Iubelskiem oraz w Małopolsce, 
na których zakaz ten obowiązywał.

sierpnia 1921 r.
sądów pokoju w powiecie Wieluńskim w okrę
gu sądu okręgowego W Kaliszu.

sierpnia 1921 r.

sądów pokoju w powiecie Błońskim w okrę
gu sądu okręgowego w Warszawie.

sierpnia 1921 r.

mowania oświadczeń wyboru obywatelstwa 
polskiego na terytorjum Rosji i Ukrainy.

sierpnia 1921 r.

mieślniczej przy Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu.

sierpnia 1921 r.

sądów pokoju w powiecie Częstochowskim 
w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie.

— 5 —
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Nr. 178 z dnia 8 sierpnia 1921 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego i Ministrem Skarbu w przedmiocie częścio-

z dnia 11 lipca 1921 r ,  wydane w porożu- Wej zmiany regulaminu dia Komisji do walki
mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z alkoholizmem.

Nr. 180 z dnia  10 sierpnia 1921 r.
Rozporządzenie Ministra Pizemysłu i Handlu kwestru cystern naftowych,

z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie se-

Nr. 181 z dnia 11 sierpnia 1921 r.
Rozporządzenie Ministra Sprew Wewnętrznych 

z dnia 23 lipca 1921 r. w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu, Przemyślu i Handlu oraz 
Oświecenia Publicznego i Wyznań Religij
nych w przedmiocie rozwiązania Komisji, 
powołanych do życia celem zlikwidowania

b. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich 
oraz Wołynia i Frontu Podolskiego.

Rozporządzenie Ministra Przemyślu i Handlu 
z dnia 22 czerwca 1921 r. w przedmiocie 
utworzenia Państwowej Rady Naftowej.

Rozporządzenia Ministra Spraw  W ew nętrznych,

k 251.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany nazwy gminy Łuszniewskiej
w powiecie Słonimskim na „Molczadzką".

Podaję do wiadomości, że niniejszem zmie

niam nazwę gminy Luszniewskiej w powiecie Sło

nimskim, z siedzibą urzędu gminnego w Mofcza-

dzi, na „Mołczadzką"
Warszawa, d. 21 Kpca 1921 r. (Pr. 1144). 

Minister Spraw Wewnętrznych 
W zastępstwie

(—) Kuczyński.

252.

Rozporządzenie Ministra Spraw W ewnętrznych w sprawie zmiany nazw miejscowości.

Podaję do wiadomości, że niniejszem zmie
niam nazwy:

1) gminy Osiek w powiecie Lipnowskiin, z sie
dzibą urzędu gminnego w Ligowie, na „Li
gowo";

2) gminy Luiawólka w powiecie Radzyńskim,

z siedzibą urzędu gminnego w Wohyniu, na 
„ W o h y ł .

Warszawa, d„ 31 lipca 1921 r. (AO. 1030/6).

Minister Spraw Wewnętrznych
Raczkiewicz.

25?.

Rozporządzenie Ministra Spraw W ewnętrznych w sprawie zmiany nazw miejscowości.

Podaję do wiadomości, że niniejszem zmie
niam nazwy następujących miejscowości:

1 ) wsi Trofimów, gminy Słupia, pow. Sitiernie- 
wickiego, na „Zagórze";

2) „Michajłowskij Posiołok", gm Kłębów, pow. 
Radzyminskiego, na „Michałów";

3) „Iwanówka", gm. Okuniew, pow. W arszaw
skiego, na „Rudniki";

4) „Carewo", gm. Szumowo, powiatu Łomżyń
skiego, na „Kalinowo";

3) „Kirylówka", gm. Komorowo, pow. Ostrow
skiego, na „Legjonów";

6) „Slobodka", gm. Komorowo, pow. Ostrow
skiego, na „Podchorążyn";

7) „Carska Łaska, gm. Zaręby, pow Ostrow- 
suiego, na „Zgieczewo Panieńskie";

8) „Komisarzówua", gm. Brańszczyk, powiatu 
Ostrowskiego, na „Ojcowizna";

9) „Błagodatka", gm. Sobienie Jeziory, powiatu 
Garwolińskiego na „Wysoczyń Nowy".'
Warszawa, d. 4 sierpnia 1921 r. (AO. 1111). 

Minister Spraw Wewnętrznych 
w zastępstwie

( - - )  Kuczyński.



— 7 -

254.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwiększenia Składu Wyższej Komisji
Dyscyplinarnej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Zwiększając Skład Wyższej Komisji Dyscy
plinarnej przy Ministerstwie Spraw W ewnętrz
nych, ustanowionej rozporządzeniem z 16 Iipca 
Nr. Pr. 2352 (Dz. Urzęd. Min. Spr. Wew. Nr. 6 , 
poz. 176 z 16 Iipca r. b., mianuję:

Zastępcą Przewodniczącego Wyższej Komi
sji Dyscyplinarnej:

p. o. Dyrektora Departamentu 1 Tadeusza Ladę.

Asesorami: Naczelników Wydziału:
Stefana SeferoWicza i Jana Jarmuiowicza 

oraz Radców Ministerialnych — Wawrzyńca' Kon- 
kolniaka i Dr. Jana Ossolińskiego.

Warszawa, d. 11 sierpnia 19z1 r (Pr. 2791). 
Minister Spraw Wewnętrznych 

w zastępstwie
(—) Kuczyński.

Okólniki M inisterstwa Spraw  W ewnętrznych.

255.

Okólnik (48) Ministra Spraw Wewnętrznych do wszystkich urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych w sprawie uzupełnienia okólnika Nr. 1 w przedmiocie reorganizacji Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych.
i

W uzupełnieniu okólnika Nr. 1 z d. 1 kwier 
nia r b. Nr. Pr. 3133/35 zarządzam, co następuje:

I. O dnośn ie  do  „podziału czynnośc i  w Mini
s te rs tw ie  Spraw' W ew nętrznych"  za rok 1921 

należy:

1. W wyszczególnieniu czynności Wydziału Pre
zydjalnego:
a) po punkcie 1 dodać w końcu słowa: „i S e 

natu";
b) w p 4 dodać na końcu: „i interwencji 

klubów sejmowych";
c) w p. 10 dodać po słowach: „Urzędami 

Centralnemi" słowa:- „oraz konsulatami*;
d) w p. 16 zmienić słowa: „Szefów Sekcji" 

na „Dyrektorów Departamentów";
e) jako p. 30 dodać: „ewidencja spraw, wy

nikających z traktatów, umów i konwen
cji międzynarodowych".

2. W wyszczególnieniu czynności Wydziału O so
bowego:
a) w pun. 5 skreścić słowa: „dodatków dro- 

zyźnjanych";
* , b) p. 6 skreśhć w całości.

3. W wyszczególnieniu czynności Wydziału 3ud 
żetoWo-RachunkoWego po pun. 14 wpisać 
następujące ęowe punkty:

jako 15: „ustalanie dodatków drożyź- 
nianych";

jako 16: „sprawy djet i kosztów prze
siedlania urzędników*';

jako 17: „zapomogi i remuneracje".
4. W wyszczególnieniu czynności Wydziału AO 

dodać:
jako p. 34. „sprawy zapomóg dla oby

wateli niemieckich, udzielonych na pole
cenie władz okupacyjnych niemieckich".

5. W wyszczególnieniu czynności Wydziału AE 
W p. 22 zastąpić:

słowa: „w zakresie kompetencji Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych" słowami: 
„z wyjątkiem spraw, przekazanych W y
działowi Bezpieczeństwa Publicznego".

6. W wyszczególnieniu czynności Wydziału AK 
doaać: #

jako p. 8: „sprawy zasiłków ewakuacyj
nych z ustawy austrjackiej z r. 1917".

7. W wyszczególnieniu czynności Wydziału Bez
pieczeństwa:
a) w p. 8 dodać po słowie: „narodowościo

wych" słowa: „i wyznaniowych";
b) jako p. 16 dodać: „sprawy języka urzędo

wego; o ile chodzi o języu urzę‘dcwy we
wnętrzny wporozumieniu z Wydziałem AO".

8 . W wyszczególnieniu czynności Wydziału BS 
dodać:

jako p. 9: „opieka i nadzór nad zagra- 
nicznemi towarzystwami humanitarnemi".

9. W wyszczególnieniu czynności Wydziału SZ:
a) w p. 5 dodać na końcu słowr: „i rckursy 

w sprawach podwód";
b ) ja k o  p. 16 dodać: „sprawy opieki nad 

ubogimi, wynikające z własnego zakresu 
działania gmin Wiejskich".

10. W wyszczególnieniu czynności Wydziału SM 
dodać:
a) jako p. 15: „sprawy kosztów leczenia";
b) jako p. 16: „spraw> opieki nad ubogimi, 

wynikające z własnego zakresu działania 
gmin miejskich".
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II. Odnośnie do instrukcji biurowej:

T)o art. 3.

Po ustępie 5 należy dodać nowy ustęp:
„Celem uzgodnienia działalności poszczegól

nych Departamentów najmniej 2 razy na miesiąc 
w 1-szą i 3-cią środę (jeżeli w którym z tych 
dni przypada święto dnia następnego) o godz. 6 
po południu będą się odbywały posiedzenia Dy
rektorów Departamentów pod przewodnictwem 
Ministra lub Podsekretarza Stanu. W posiedze
niach tych będą w miarę porządku dziennego 
Prali ewentualnie udział odnośni Naczelnicy W y
działów. Na posiedzeniach tych przewodniczący 
będzie także udzielał informacji o ważniejszych 
sprawach bieżących oraz wydawał zarządzenia 
ogólne, dotyczące urzędowania w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych".

Do art. 9 u . 7.

Po ustępie tym dodać zdanie:
„W czasie ferjalnym dyżur popołudniowy 

w dnie powszednie pełnią wyznaczeni listą mie
sięczną przez Naczelnika Wydziału Prezydjalnego 
urzędnicy VI — VIII kat. w godzinach od 4 po 
południu do 8 po południu".

Do art. 10 u. 2.

Po słowach: „Przez interesantów" należy do
dać słowa:;j,,z wyjątkiem podań w sprawach cen
zury obrazów kinematograficznych, które przyj
mowane są przez kanceląrję Wydziału Prasowego".

Do  a? t. 12 u. 1 iv 3.

Po słowach: „(patfz wzór 2)“ dodać: „oraz, 
o ile w danym Wydziale zachodzi tego potrzeba 
także i w skorowidzach".

Do art. 12 u . 5.

Do ustępu tego należy dodać:
,.W razie, jeśli brak kwalifikacji, przepisanej 

W myśl art. 11 u. 7 instrukcji, powoduje sposób 
załatwienia pisma trybem zwykłym, referent w mia
rę potrzeby winien zwrócić odnośny akt do kan- 
celarji, celem zamiany teczki błękitnej na czer
woną, Względnie żółtą".

Do art. 14 u . o.

Po ustępie tym należy dodać:
„Wydział odbierający winien wysłać teleto- 

nogram, o ile nie należy go zaciągnąć do dzien
nika pism poufnych niezwłocznie do biura po- 
dawczego dla odbicia stempla (patrz p. art. 11
u. 2 i 12  u. 1 Instr.).

D o art. l o  u . 9.

Po słowach: „na tem piśmiett należy dodać 
nowe zdanie:

„Jako termin odpowiedzi lub zwrotu (patrz 
art. 14 u. 12) wpisuje się ilość tygodni od daty 
ekspedycji pisma".

Do art. 13 u . 15.

Zdanie 2 tego ustępu ma brzmieć:
„Fakt sprawdzenia zaznacza referent: 1) na 

bruljonie w stemplu kanceiarji (patrz art. 17 u. 10) 
swem nazwiskiem i datą oraz 2) na czystopisie 
w lewym rogu u dołu obok początkowych liier 
maszynistki (patrz art. 17 u. 7) początkoWemi lite
rami swego imienia i nazwiska".

Do art. 15 u. 12 i 13 i art. 16 u. 3 (po
prawka).

„W ustępach tych po słowach: „Minister", 
„Ministrowi", „Ministra" należy dodać „Względ
nie Wiceminister", względnie „Wiceministrowi" 
i t. d.

Do art. 16 u . 5  i  d.

Do ustępów tych należy dodać:
„Oprócz dzienników dia pism poufnych, pro

wadzonych przez Wydziały Prezydjalny, Osobowy 
i Bezpieczeństwa, prowadzonym jest dla pism, 
przy których zachowanie tajemnicy jest sprawą 
pierwszorzędnego znaczenia oraz dia wszelkiej 
korespondencji szyfrowej osobny dziennik z ozna
czeniem literowem pism Pr./T. Prowadzenie te 
goż dziennika i odnośna manipulacja kancela
ryjna należy do Naczelnika Wydziału Prezy
djalnego.

Dotychczasowy dziennik Wydziału Bezpie
czeństwa prowadzony dla pism poufnych Depar
tamentu Bezpieczeństwa zostaje podzielony na 
dwa działy, a mianowicie dla pism ściśle pouf
nych (BB./T.) i pism poufnych (BB./P.).

Szczegóły prowadzenia dziennika pism taj 
nych (Pr./T.) i pism ściśle poufnych Departa
mentu Bezpieczeństwa (BB./T.) określi osobr.a 
instrukcja.

Do art. 17 u . 7.

Po słowach: „maszynistka wpisuje" należy 
dodać słowa: „początkowe litery swego imienia 
i nazwiska na czystopisie w lewym rogu u dołu 
oraz".

D o art. 20 u . 1.

Zamiast słów: „Prezydjalnego lub jego za
stępca" ma być „Budżetuwo-Kachunkowego lub 
wyznaczony przez niego urzędnik".

Do art. 20 u . 3.

Zamiast słowa „Prezydjalnego" ma być 
„Budżetowo-Rachunkowego".

Warszawa, d. 20 czerwca 1921 r. (Pr. 774)-

Minister Spraw Węwnętrznych

(—) uhulski.
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256.

Zmiany i uzupełnienia Instrukcji biurowej dla Ministerstw, opracowanej przez Komisję dla spraw 
oszczędności państwowych, zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych *).

D o art 4, ustęp 3, w iersz 2 ' i  3.

Zamiast słow „w zakresie jemu wyznaczo
nym" ma być: „w zakresie jego kompetencji".

D o art. 4, ustęp  4, w iersz 2.

Zamiast słowa „tydzień11 ma być „dwa ty
godnie".

Do art 5 uw aga w iersz  £  i 2.

Zamiast „tajnych i pilnych Ministra" ma być 
„pism pilnych Ministra i poufnych".

Do art. 5, uw aga w iersz 2  — 5.

Zamiast słów „może b y ć ...................... osobna
maszynistka, która zajmuje się", ma być „mogą 
być osobne maszynistki, które zajmują się".

Zamiast „i prowadzi osobną ich kontrolę" 
ma być „jedna z nich prowadzi osobny dla nich 
dziennik".

D o art. 3, upoaga.

Należy dodać po ustępie pierwszym uwagi 
ustęp:

„W  innych Wydziałach mogą być pozosta
wione maszynistki jedynie na podstawie specjal
nego pozwolenia Ministra".

D o art. 8 , ustęp  4.

Skreśla się całe drugie zdanie:
„Gdy choroba przedłuża się i t. d.“

D o art. 9, ustęp 1, w iersz 2  i ustęp  2, w iersz 4.

Po słowie „woźnych" dodać „i gońców",
względnie po słowie „woźni" dodać i „gońcy".

D o art. 9, ustęp 7.

Ustęp ten ma brzmieć:
„Stale wyznaczeni przez Naczelnika WyJz. 

Prezydjalnego do dyżuru przy osobie Ministra 
urzędnicy Wydziału Prezydjalnego dyżurują w dnie 
powszednie na zmianę w następujących godzi
nach:

od 3-ej pp. do 9-ej wieczorem i następnego 
dnia od 8V2 do 31/* pp.; od godz. 3 pp. dyżur
obejmuje drugi urzędnik na taki sam przeciąg
czasu (13 godzin).

W niedzielę i święta obowiązek dyżurów 
należy do urzędników Ministerstwa kat. Ali i VIII, 
Wyznaczonych kolejno listą miesięczną przez N a : 
czelnika Wydziału Prezydjalnego, na dwie zmiany 
od godziny 10-ej do 3-ej pp. i od 3 ej pp. do 
8-ej wieczorem".

D o art. 9, ustęp 8.

Ustęp ten ma brzmieć:
„Dyżury Biura Podawczego" (patrz art. 10 

ust. 2-gi) pełnią W dnie powszednie dwie stale 
wyznaczone przez Naczelnika Wydziału Prezy
djalnego maszynistki od godziny 3 ej pp do 9 ej 
wiecz., a w niedzielę i święta wyznaczone ko
lejno listą miesięczną przez Naczelnika Wydziału 
Prezydjalnego maszynistki Ministerstwa na dwie 
zmiany od 10 ej rano do 3-ej pp. i od 3-ei pp. 
do 8-ej wiecz.".

D o a it. 9 , 'po ustępie 8.

Dpdać nowy ustęp:
„Pozatem obowiązują przepisy „Instrukcji 

dla dyżurnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrz
nych", o. ile nie zostały zmienione przez powyż
sze przepisy".

Do arł. 10, ustęp 2 , w iersz 6.

Zamiast słów „dyżurny sekretarz Ministra" 
ma być „dyżurny urzędnik" (patrz art. 9, u. 8).

D o art. 10, ustęp  2.

Po ustępie tym należy dodać:
„Przyjmowanie pism poza Biurem Informa

cyjno-Podawczem jest w godzinach urzędowych 
bezwzględnie zabronionem. Nie dotyczy to pism, 
składanych osobiście przez interesantów Dyrek
torom Departamentów i Naczelnikom Wydziałów, 
pisma te jednak powinny być niezw>ocznie wy
słane do Biura Podawczego dla odbicia stempla".

Do art. 10, ustęp 4.

Ustęp ten otrzymuje brzmienie następujące:
„Telegramy, telefonogramy i pisma pilne 

adresowane do Ministra a nadchodzące W ciągu 
godzin urzędowych, urzędnik Biura Podawczego 
odsyła niezwłocznie do Naczelnika Wydziału P re 
zydjalnego, inne pisma pilne oraz leiegrarny i te- 
lefonogramy odsyła według kompetencji Dyrek
torom Departamentów, ewentualnie Naczelnikom 
Wydziałów.

Biuro Informacyjno Podawcze załatwia nadal 
czynności stemplowe w myśl okólnika Nr. 880 
z dnia 15 stycznia 1920 r.“

D o art. 11, ustęp 2.

Zamiast słów „w nagłówku" ma być "pod 
podpisem".

*) V ide  okó ln ik  N r. 1 M in is tra  S p ra w  W e w n ę trz n y c h  z dn ia  1 k w ie tn ia  1921 r., og łoszony  w  Dz. U rz. M in. 
Spr. W ew n . N r. k, poz. 112.



Przed zdaniem, zaczynającem się od słów: 
„czynności stemplowania11 należy dodać zdanie:

„ jako załączniki rozumieć należy pojedyn
cze kartki pism. Arkusz nierozcięty, zapisany na 
trzeciej stronie, liczy się jako dwa załączniki. 
Czystych kartek papieru (trzecia i czwarta stro
nice arkusza niezapisane) nie liczy się jako za
łączniki. Kartek tych w żadnym razie Biurze 
Informacyjno-Podawczem odcinać nie należy, gdyż 

' powinny być one zużytkowane na bruljony za- 
łaiwień.

■ Jako jeden załącznik uważać należy załącz
niki zbroszurowane.

Do art. 11, ustępy 3 i 4.

W miejsce tych ustępów wchodzą nastę
pujące:

„Przesyłki wartościowe, papiery wartościowe, 
gotówkę, odsyła się przy deklaracjach płatniczych 
bezpośrednio do Centralnej Kasy Państwowej.

Zawiadomienia- pocztowe o nadejściu pod 
adresem Ministerstwa przesyłek pieniężnych od
syła się wraz z odpowiedniem upoważnieniem do 
odebrania pieniędzy w Centralnej K asie ,Państw o
wej (za pośrednictwem Wydziału PB.) (patrz okól
nik Ministerstwa Nr. 330 OB. 884/5 z d. 9 wrze
śnia 1920 r.).

Jeżeli przy przesyłkach wartościowych znaj
duje się korespondencja, urzędnik Biura łnforma- 
cyjno-Podawczego po odnotowaniu na mej, jaką 
kwotę w gotówce lub w papierach przyjął, od
syła ją do właściwego Wydziału11.

Do art. 11, ustęp 5.

Zamiast słów „tajne i przeznaczony dla Mi 
nistra“ ma być „adresowane do Ministra tajne 
i poufne11.

Po ustępie 5 należy dodać
„O ile na kopertach pism poufnych jest 

adres do Sekcji Bezpieczeństwa lub Wydziału 
Bezpieczeństwa, należy pisma te odesłać wprost 
do dziennika pism poufnych Sekcji Bezpieczeń- 
stwa“.

Do art. 11 po ustępie 5.

Należy dodać jako nowy ustęp:
„Jeżeli pismo zawiera kilka połączonych 

spraw, rozdzielający korespondencję sporządza 
odpis i kieruje je do właściwych Wydziałów, * za
znaczając to na piśmie11.

Do art. 11, ustęp 6, wiersz 3 i 10.

Po słowie „woźnych11 dodać: „względnie 
gońców11, a po słowie „woźny11 dodać „względnie 
goniec11.

Do art. 11, ustęp 7.

Należy dodać ustęp:
„Stempel Biura Informacyjno-Podawczego 

pozostaje narazie niezmieniony. Naczelnik Wy
działu wyznacza referentów z lewej strony u dołu 
tuż pod stemplem; znak akt referent wyznacza 
z prawej strony u dołu tuż pod stemplem".

Opuścić od słów: „albo Wprost1* aż do korica.

Do art. 12, ustęp i .

Po słowach „teczek niebieskich** należy do- 
v dać nowe zdanie, a mianowicie:

„Do otrzymanych pism dołącza sekretarz 
akta poprzednie w tej sprawie załatwione tym
czasowo (patrz art. 18), notując na teczce przy 
numerach poprzednich numer pisma, go którego 
poprzedniki dołączono. Na otrzymanem piśmie 
odbija sekretarz stempel:

„Pismo Nr. . : ................... dołączono*1.

*Do art. 12, ustąp 9.

Po ustępie tym należy dodać:
„W rubrykach 3 i 7 Dziennika należy nadal 

używać skrótów, przyjętych w Ministerstwie (patrz 
str. 22 dawnej instrukcji ^iurowej Ministerstwa).

Okólniki Ministerstwa należy nada! zapisy
wać do kontroli okólników w myśl rozporządze
nia Ministerstwa Nr. 4098 z d. 26 marca 1919 r. 
(patrz str. 14 dawnej instrukcji biurowej i“ .

D o art. 12, ustęp  14, luiersz 1.

Opuścić słowa ,'albo Naczelnik**.

Do art. 12 ustęp  14 w iersz osta tn i.

Przed słowami art. 18 dodać- „art. 11, ustęp 7, 
art. 14, ustęp 12 i‘*.

Do art. 12, ustęp 16.

Opuścić rubryki, oznaczone literami b) i c) 
oraz zmienić odpowiednio numeracje.

Do art. 14, ustęp 2, w iersz 1 i 2.

Opuścić pierwsze zdanie od sfów „wszystkie 
sprawy-* do „ustme**.

Do art. 14, u,stęp 8, rnersz 5 i 6.

Opuścić słowa „referenta albo“ .

,Do art. 14, nstęp 11, w iersz 4.
t

Przed słowami „referent albo sekretarz** do
dać: „w miarę polecenia Naczelnika Wydziału**.

Do art. 14, ustęp 12, w iersz 6.

Po słowach „liczbę pisma* dodać:
„Oraz wpisuje ołówkiem w rubryce 8 dzien

nika pod znakiem akt literę T., co oznacza, że 
pismo złożone zostało do teczki tymczasowych 
załatwień (patrz art. 18 początek). Po załatwieniu 
ostateczńem pisma i wszyciu do akt przekreśla 
się numer pisma na teczce odnośnej (patrz art. 18), 
a w rubryce 8 dziennika przekreśla się literę T.“ .

D o art. 13 ustęp  13 \wiersz 3, i  dalsze.

Skreślić od słów „przedkładając** do „ter- 
minarzu**. Zdanie to ma Drzmieć:

Do art. 11, ustęp  <9.
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„Przedkładając pisma odnośne Naczelnikowi, 
który poleca ponaglić daną sprawę lub wyznacza 
nowy termin Sekretarz ponagla odpowiedź tele
fonicznie lub kartką służbową (przypomnienie), 
oo oznacza w 7-ej rubryce dziennika, jeśli zaś 
Naczelnik wyznaczył nowy termin, sekretarz za
znacza to w terminarzu1'.

Do art. 1 1, ustcp 15.

Skreślić cały ustęp.

l)o  art. 15, ustąp 3.

Skreśla się całe drugie zdanie od słów: „Gdy 
załatwienie" do słów: „na opracowanie". Pierw
sze zdanie otrzymuje brzmienie:

„Pozostała korespondencja powinna być opra
cowana kolejno według daty otrzymania; wyjątek 
od tego jak również od niezałetwienia pism, wy
mienionych w ustępie 1 -ym w tym samym dniu 
jest dopuszczalny jedynie za zgodą Naczelnika".

Dc art. i d ,  Kittąp 4.

Skreślić pierwsze zdanie od słów „jeżeli 
przed" do słów. „potrzebnych mu akt".

Do art. i d ,  ustąp S.

Po słowach „jeżeli brak miejsca" dodać: 
„jeżeli pismo to ma być przesłane do innego 
urzędu albo jeżeli stanowi dokument".

Do art. 15, ustąp 11.
Dodać:
„Na bruljonie na końcu zamieszcza referent 

uwagę, kto ma podpisać czystopis, oznaczając to 
wyrazami: Minister, Dyrektor Departamentu, Na
czelnik Wydziału.

Na bruljonie pism ostatecznie załatwionych 
(patrz art. 18) referent odbija stempel „ost. zah“ .

Do art. 15, ustąp 12.

Upuście od słów „i decyduje" do słów „Na 
czelni!* W3’działu“ .

Do art. 15, ustąp 13, wiersz 4.

Zamiast słów „potem do Ministra" ma być 
„do Kancelarji dla sporządzenia czystopisn, po
czerń skierowane do Wydziału Prezydjainego dla 
uzyskania aprobaty Ministra, względnie Vice-Mi
nistra".

Do art. li?,' ustąp 15* wiersz 2.

i ’o słowie „który" dodać „po sprawdzeniu 
przez kollacjantki".

*
Do art. 15, ustąp 15, wici sz 7.

Po słowie „nazwiska" dodać „i datą".

Do art,. 16, ustąp 2, wiersz 7.

Po słowach „dla doręczenia" dodać „sekre
tarzowi odnośnego Wydziału, który nadaje im 
dals?y bieg".

Do art. 16, ustąp 2, w iersz 7 i  9.

Po słowach „woźnemu" dodać „względnie 
gońcowi".

Do art. 16, ustęp 3.

Ustęp ten otrzymuje następujące brzmienie:
„Referent, załatwiający sprawę, wyznacza 

drogę obiegową teczki, pisząc W kratkach (np. 
w razie aprobaty przez Dyrektora Deparlamentuj: 
Naczelnik, Dyrektor, Kancel. t. zn. że teczka ma 
iść do Naczelnika, potem do Dyrektora Departa
mentu. a stamtąd do Kancelarji. Przełożeni przy 
rewizji opracowania mogą zmieniać drogę- jeżeli 
np. Naczelnik zdecyduje, że pismo wymaga apro
baty Ministra, to w danyitt wypadku dopisuje po 
słowach: „Dyrektor, Kancelarja" w następnej kart-' 
ce „Wydział Prezydjalny", co znaczy, że od Dy
rektora teczka me iść do Kancelarji dla sporzą
dzi. nia czystopisu, a potem do Wyoziału Pre- 
zydjalnego dla uzyskania aprobaty Ministra. 
Równocześnie wykreśla Naczelnik w bruljonie 
podpis „Dyrektor" i pisze „Minister". Jeżeli Dy
rektor uzna, że ostateczna aprobata danej sprawy 
leży w granicach jego kompetencji, to na okład
ce teczki wykreśla w odnośnej kratce „Wydział 
Prezydjalny", wskutek czego teczka idzie od 
niego do Kancetarji do przepisania i potem z czy- 
stopisem do Dyrektora. Równocześnie przy wy
kreślaniu w teczce wykreśla Dyrektor w bruljo
nie podpis „Minister" i pisze „Dyrektor".

D o art. K i, u stęp  ó do 7.

Wszystkie powyższe trzy ustępy odpadeja 
Zamiast nich ma być „co do pism tajnych i po- 
tifnych obowiązuje okólnik Nr. 291 z d. 5 sierp
nia 1920 r. Nr. Pr. 1599/2".

D o art. 17, ustęp 4  9 i  17.

Po słowach „woźni" dodać „wzgl. gońcy".

Do art. 17, ustęp 12, toiersz 3  do 5.

Skreślić od słów „zapisuje .u  siebie" do 
słów „oznaczony jest czystopis".

Do art. 17, ustęp 14, w iersz 3  i 4.

Opuścić słowa „u siebie".
Dodać po słowach „w książce" słowo „na

dawczej".

Do art. 17, ustąp 16, w iersz 3  i 4.

Zamiast słowo „ilości" ma być „liczby".
Opuścić słowa „każdego rodzaju opłaty".

Do art. 18.

Na początku dodać ustęp:
„Pisma załatwione dzielą się: na pisma tym

czasowe załatwione (związane z oczekiwanym 
terminem, patrz art. 14, ust. 12 i dalsze) i na 
pisma ostatecznie załatwione. Pisma tymczasowo 
załatw ione,przechowuje się w osobnych teczkach, 
które układa się na odnośnych zszytych aktach 
rzeczowych, składających się z pism już osta
tecznie załatwionych (patrz niżej). Celem łatwiej
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szego odszukania pisma tymczasowo załatwione 
układa się w teczkach w porządku liczb dzien
nika. Liczby pism złożonych do takiej teczki no
tuje się na pieiwszej stronie tej teczki, po osta- 
tecznem załatwieniu zostaje pismo wszyte do akt 
rzeczowych11.

Do art. 18, ustąp 1, w iersz 1.

Po słowie „pisma '1 dodać „ostatecznie11.

Do art. 18, ustąp 15.

Ustęp ten ma brzmieć:
„Czynności wszywania dokonują osebno wy

znaczeni niżsi funkcjonariusze11.

Do art. 19.

Należy dodać na końcu nowy ustęp:
„Niezależnie od powyższych wykazów każdy 

Wydział obowiązany je s t  w powyższych termi
nach przesłać po jednym egzemplarzu wykazu 
czynności i zaległości do Wydziału Prezydjalnego, 
który ma obowiązek na tej podstawie sporządzić 
ogólny wykaz czynności i zaległości dla całego 
Ministerstwa11.

Do art. 2u.

W tytule dodać słowa „i gońcy11.

Do art. 20, ustąp 1, w iersz 1 i  3.

Po słowie „woźnymi11 dodać „i gońcami1-. 
Po słowie „woźnych11 dodać „i gońców11.

Dc art. 20 , ustąp 2, w iersz 4.

Opuścić słowa „zeszywanie akt11.

Do art. 20, ustąp 4.

Ustęp ten ma brzmieć:

„Po za godzinami urzędowemi (od 8-ej rano 
do 4-ej pp.) pełnią dyżury w dnie powszednie 
od godz. 3Vj pp. do 9-ej wieczorem 2 woźnych 
i 3 gońców, specjalnie wyznaczonych do pełnie
nia służby w tych godzinach. W dnie świątecz
ne  i niedzielę dyżur pełni po 2 woźnych i 3 g c ń -  
ców, wyznaczonych kolejno listą miesięczną przez 
Naczelnika Wydziału Prezydialnego, na dwie 
zmiany od godziny 9 ej rano do 3-ej i od 3-gj 
do 9-ej. W czasie dyżurów woźni i gońcy (jak 
również szoferzy i stangreci Ministerstwa) podle
gają służbowo urzędnikom, pełniącym dyżur przy 
osobie Ministra (art. S, ustęp 7).

W porze nocnej ud godz. 9-ej wiecz. do 
godz. 8-ej rano są lokale biurowe Ministerstwa 
dozorowane przez osobnego dozorcę nocnego11.

257.

Okólnik (69) Ministra Spraw Wewnętrznych do wszystkich Wojewodów i Komisarza Rządu na m. st. 
Warszawę w sprawie wydawania pozwoleń na karuzele i huśtawki.

Załatwiając zapytania niektórych Województw 
w sprawie wydawania pozwoleń na urządzanie ka
ruzel, huśtawek i t. p., wyjaśniam, co następuje:

W przepisach obowiązujących niema bezpo
średniego wskazania, czy na urządzanie karuzel, 
huśtawek i t. p. potrzebne jest pozwolenie i przez 
kogo ma być wydawane.

W obec tego stanu rzeczy sprawę wydawa
nia pozwoleń na karuzele, należy oprzeć na ogól
nych uprawnieniach władz administracyjnych, bio
rąc za podstawę bezpieczeństwo i porządek pu
bliczny.

Urządzenie karuzeli, huśtawki i t. p. jest 
związane niewątpliwie z porządkiem publicznym, 
a to ze względu na przepisy policji budowlanej, 
utrzymanie normalnego ruchu kołowego i piesze
go, skupianie się większej ilości widzów, bawią
cych się i t. p.

Pozwolenia na urządzenie i prowadzenie

karuzeli, huśtawki i t. p., winny udzielać władze 
administracyjne I instancji, po zasiągnięciu opinji 
policji miejscowej, zarówno co do samej osoby, 
ubiegającej się o pozwolenie, jak również w D. zed- 
miocie możhwości urządzenia karuzeli, huśtawki 
i t. p. w danem miejscu ze względu na porządek 
publiczny oraz ruch kołowy i pieszy.

Należy nadmienić, że udzielenie pozwole
nia przez władzę administracyjną I instancji nie 
przesądza w niczem stosunku między przedsię
biorcą, a gminą W tych wypadkach, o iłe karu
zela, huśtawka i t. p. miałaby być urządzona na 
gruntach miejskich, jak również nie zwalnia przed
siębiorcę od wykupienia świadectwa przemysło
wego (patentu).

Warszawa, d. 25 lipca 1921 r. (BP. 1820/1).

Minister Spraw Wewnętrznych
(—) Raczkiewicz.

258. ,

Okólnik (72) Ministra Spraw Wewnętrznych do wszystkich Wojewodów, Głównego Komendanta Policji 
Państwowej, Generalnego Delegata Rządu we Lwowie i Komisarza Rządu na miasto stoł. Warszawę

w sprawie uposażenia szoferów.

W  związku z załączonym w odpisie rozpo
rządzeniem Prezydenta Ministrów i Ministra Skar

bu z dnia 20 Iipca r. b. w sprawie przyznania 
szoferom uposażenia stopni płac niższych funk-
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cjonarjuszów państwowych, Prezydjum Rady Mi 
rastrów W porozumieniu z Ministerstwem Skarbu 
zarządziło, co następuje:

Szoferom, o ile są pracownikami kontrakto
wymi, należy wymówić zajęcie najdalej W dniu 
1 sierpnia r. b. z terminem zwolnienia w dniu 
31 sierpnia 1921 r. Ewentualne pozostanie szofe
rów w służbie państwowej nastąpi pod następu- 
jącemi warunkami:

Z dniem 1 września 1921 r. przyjmuje się 
szoferów jako etatowych funkcjonarjuszy niższych 
i zależnie od ilości lat pracy i kwalifikacji przy
znaje się im uposażenie według siódmego, ósme
go, Względnie dziewiątego stopnia płacy z odpo
wiednim dodaikiem drożyźnianym. Za czas poza 
ośmiu godzinami dziennej pracy przyznaje się 
szoferom dodatkowe wynagrodzenie za godziny 
nadliczpowe, które okresia się za jedną godzinę 
V20o części płacy zasadniczej wraz z dodatkiem 
drożyźnianym, obliczonym dla samotnych. Szofe
rom, pozostającym obecnie w służbie państwo
wej, przyznaje się nadlo z d. 1 Września 1921 r. 
dodatek wyrównawczy czasowo miesięcznie w Wy
sokości: dla samotnych — 3000 mk., a dla posia
dających małą rodzinę — 1500 mk Szoferom, 
przyjętym do służby państwowej po d. 1 września 
1921 r., dodatek wyrównawczy nie przysługuje.

Dotyczasowe normy umundurowania pozo
stają zmiany.

Powyższe podaję do Wiadomości na pod
stawie pism Prezydjum Rady Ministrów z dnia

20 i 27 lipca r. b. Nr 16924 i polecam wydać 
w tej sprawie dalsze, zarządzenia.

Warszawa, d. 30 iipca 1921 r. (PB. 2522).
Minister Spraw Wewnętrznycn

(— ) R aczkicw icz.

Z a łą c zn ik  do P B . 2522.

ROZPORZĄDZENIE 
Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu w sprawie 
przyznania szoferom uposażenia stopni płac niższych 

funcjonarjuszów państwowych.

Art 1.
Na mocy art. 20 p. 1 b) i p. 2 e) przyznaje 

się, aż do czasu zaliczenia posad urzędowych 
niższych funkcjonarjuszów państwowych do po
szczególnych stopni płacy przewidzianych w art. 14 
ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 
Nr. 65, poz. 429):

a) egzaminowanym szoferom z praktyką szo- 
ferską, nieprzekraczającą trzech lat, uposa
żenia siódmego stopnia płacy;

b) egzaminowanym szoieroni, posiadającym drnż- 
szą praktykę niż trzy lata, uposażenie ósme
go stopnia płacy;

c) szoferom-mechanikom automobilowym upo
sażenie dziewiątego stopnia płacy.

Art. 2.
Rozporządzenie powyższe wchodzi W życie 

z dniem 1 września 1921 r.

259.

Okólnik (73) Ministra Spraw Wewnętrznych do  wszystkich Wojewodów, Generalnego Delegata Rządu 
we Lwowie, Głównego Komendanta Policji Państwowej oraz Komisarza Rządu na m. stoł. Warszawę 
w sprawie interpretacji końcowego ustępu art. 32 Tymcz. Przepisów służbowych o „pośmiertnem".

Ministerstwo Skarbu pismem z d. 5 czerwca 
r. b. L. 1708, DB., wystosowanem do Ministerstwa 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych, oznajmia, iż kwe- 
stję prawa do „pośmiertnego" wyjaśnia co do 
funkcjonarjuszów państwowych pozaetatowych, a za
tem i pozostających na próbnej służbie okólnik 
Ministerstwa Skarbu z dnia 21 lutego 1921 r. 
L. 440/21 Em. Co do niższych funkcjonarjuszów 
państwowych, to Wobec treści okólników P. P re
zydenta Ministrów z dnia 12 kwietnia 1918 r. 
L. 583 i z dnia 18 sierpnia 1919 r. L. 7899, na

leży stosować do nich analogicznie postanowie
nia o warunkach wypłaty pośmiertnego, wydane 
dla urzędników.

O powyższem zawiadamiam w ślac. za okól
nikiem tutejszym Nr. 475 z dnia 13 marca 1921 r. 
(Nr. OP. 5327/4).

Warszawa, d. 5 sierpnia 1921 r. (PB. 1687).

Minister Spraw Wewnętrznych
(— ) R aczk iew icz.

Obwieszczenia o rejestracji stowarzyszeń.

260.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1921 r. 
Nr. B. S. 3179 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 492, stowarzyszenie pud na
zwą „Polskie Towarzystwo Teozoficzne" w W ar
szawie, ul. Wilcza 10 m. 14.

261.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

SpraW Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1921 r. 
Nr, B. S. 29'/2 Wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 490, stowarzyszenie pod na
zwą „Koło Pracy Kobiet" w Warszawie, ulica 
Jasna 32.
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Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1921 r. 
Nr. B S. 419 Wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 496, stowarzyszenie pod na
zwą „Stow. Pracowników Poczty, Telegrafu i Te- 
Iefonów11 w Warszawie, z siedzibą w Min Poczt 
i Telegr.

263.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 1920 r. 
Nr. B. S. 424/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 497, stowarzyszenie pod na
zwą „Warszawskie Towarzyszystwo Ginekolo
giczne" w Warszawie, z tymczasową •siedzibą 
ulica Wspólna 52.

264.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1921 r. 
Nr. B. S. 179/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 49*8, stowarzyszenie pod na
zwą „Żydowska Scena Artystyczna" w W arsza
wie, ul. Miodowa 5.

265.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1921 r. 
Nr. B. S. 411/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr 500, stowarzyszenie pod na
zwą „Stowarzyszenie. Imienia Walerjana Kalinki", 
z siedzibą W Warszawie, ul. Mokotowska 55.

266.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1921 r. 
Nr. B. S. 314/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 501, stowarzyszenie pod na
zwą „Narodowa Organizacja Kobiet" w W arsza
wie, ulica Nowy Świat 54.

267.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych z dnia 4 Iipca 1921 r. 
Nr. B. S. 535/21 wciągnięto do rejestru stowarzy 
szeń i związków, Nr. 503, stowarzyszenie pod na
zwą „Towarzystwo Doraźna Pomoc Kobiety Pol 
skiej" w Warszawie.

268.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 9 Iipca 1921 r. 
Nr. B. S. 589/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 504, stowarzyszenie pod na
zwą „Zrzeszenie Lekarzy Kasy Chorych" m. st. 
Warszawy, ul. Chmielna 52.

269.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

.Spraw Wewnętrznych z dnia 12 iipca 1921 r. 
Nr. B. S. 570/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków. Nr. 506, stowarzyszenie pod na
zwą „Warszawskie Towarzystwo Pomocy biednym 
austró-węgierskim poddanym" w Warszawie, ulica 
Marjensztadt 6

262.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 12 Iipca 1921 r. 
Nr. B S. 590 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 507, stowarzyszenie pod na
zwą „Związek Stowarzyszeń Robotników Chrzę
ść iańskich" w Warszawie, ul Śniadeckich 5.

2 / 1.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 12 Iipca 1921 r. 
Nr. B. S. 628/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 508. stowarzyszenie pod na
zwą „Związek Rewizyjny Stowarzyszeń Spółdziel
czych Pracowników Państwowych i Komunalnych" 
w Warszawie, ul. Chłodna 29.

272.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 13 Iipca 1921 r. 
Nr. B S. 454/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków. Nr. 509, stowarzyszenie pod na
zwą „T ow arzysko  Miłośników Astronomji“ w W ar
szawie, ul. Złota 55.

273.
N a 1 zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 13 Iipca 1921 r. 
Nr B. S. 625/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków. Nr. 510, stowarzyszenie pod na
zwą „Stowarzyszenie Właścicieli cukierni i pie
karni cukierniczych" w Kaliszu.

274.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 13 Iipca 1921 r 
Nr. B. S. 571/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 511, stowarzyszenie pod na
zwą „Zrzeszenie Akuszerek Warszawskich Kasy 
Chorycn" w Warszawie, ul. Solec 95. *

275.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 15 Iipca 1921 r. 
Nr. B. S. 473/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków. Nr. 513, stowarzyszenie pod na
zwą „Związek żydowskich piekarzy cukierniczych" 
w Warszawie, ui. Komitetowa 4.

276.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 13 Iipca 1921 r. 
Nr. B. S. 3755 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Ni. 514, stowarzyszenie pod na
zwą „Zrzeszenie gazovvników Polskich" w W ar
szawie, pl. Napoleona 3 m. 8.

277.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia IG Iipca 1921 r. 
Nr. B. S 508 wciągnięto do rejestru s to la rzy  
szeń i związków, Nr. 516, stowarzyszenie pod na

270.
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zwą „Towarzystwo popierania jednostek wybitnie 
zdolnych imienia prof. Zygmunta Janiszewskiego" 
w Warszawie, ul. Krucza 21.

278.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1921 r. 
Nr. B. S. 488 wciągnięto do rejestru stówarzy 
szeń i związków, Ńr. 518, stowarzyszenie pod na
zwą „Polski Żałobny Krzyż", z siedzibą w War
szawie, ul. Królewska 35.

279.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 19iil r. 
Nr. B. S. 3415 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków Nr. 522, stowarzyszenie pod na
zwą „Chrześcijańskie Stowarzyszenie właścicieli 
Restauracji na Województwo Łódzkie" w Łodzi.

280.
. Na zasadzie postanowienia Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1921 r. 
Nr. B. S. 837/21 wciągnięto do reiestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 523, stowarzyszenie pod na
zwą ,,1'olslde Towarzystwo Medycyny Społecz
nej" w Warszawie.

281.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1921 r. 
Nr. B. S. 650/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 524j stowarzyszenie pod na
zwą „Związek Artystów Sztuki Kinematograficz
nej w Polsce", z siedzibą W Warszawie, ul. Brac
ka 6 m. 1.

282.
Na zasadzie postańowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1921 r. 
Nr. B. S. 187/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 525, stowarzyszenie pud na
zwą „Towarzystwo Zakładu Wycbowuwczego dla 
dzieci pod wezwaniem Św. Teresy" w W arsza
wie, ul. Lipowa 14.

283.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1921 r. 
Nr. B. S. 564/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 526, stowarzyszenie pod na
zwą „Związek Polskich Organizacji Rolniczych", 
z siedzibą w Warszawie, u'. Kopernika 30.

284.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw We wnętrznych z dnia 23 lipca 1920 r. 
Nr. B. S. 632/21 wciągnięte do rejestru stowarzy- 
szeti i związków, Nr. 527. stowarzyszenie pod na
zwą „Centrala Zrzeszeń Lokatorskich Rzeczy
pospolitej Polskiej", z siedzibą W Warszawie, 
ul. Leszno 29.

285.
Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1921 r.

Nr. B. S. 669 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 530, stowarzyszenie pod na
zwą „Związek Hut Szklanych", z siedzibą w War
szawie, ulica Chmielna 2.

288.

Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1921 r. 
Nr. B. S. 541/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 531, stowarzyszenie pod na
zwą „Związek Funkcjonariuszy Rytualnych mięsa 
koszernego" w Warszawie, ul. Nowolipie 20.

287.

Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z dnia 30 l!pca 1921 r. 
Nr. B. S. 672/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 532, stowarzyszenie pod na
zwą „Stowarzyszenie Właścicieli Kolonji" w So
plicowie, ul. Królewska 8 .

288.

Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1921 r. 
Nr. B. S. 748/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 534, stowarzyszenie pod na
zwą „Izba Handlowa Polsko Austrjacka" w W ar
szawie, ul. W arecka 5.

289.

Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z dnia 9 sierpnia 1921 r.
Nr. B. S. 219/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 535, stowarzyszenie pod na
zwą „Rosyjski Komitet Opiekuńczy nad Emigran
tami w Polsce" w Warszawie.

290.

Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z dnia 9 sierpnia 1921 r.
Nr. B. Si 382 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 536, stowarzyszenie pod na
zwą „Centralny Komitet Ukraiński" z siedzibą 
w Warszawie, ul. Al. Róż 6/3.

291.

Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z dnia 9 sierpnia 1921 r.
Nr. B. S. 305/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr.- 537, stowarzyszenie pod na
zwą „Towarzystwo pomocy wygnańcom z Ukrainy 
i ich rodzinom", z siedzibą w Warszawie, ulica 
Al. Róż 6/3.

292.

Na zasadzie postanowienia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z dnia 20 sierpnia 1921 r. 
Nr. B. S. 789/21 wciągnięto do rejestru stowarzy
szeń i związków, Nr. 540. stowarzyszenie pod na
zwą „Chrześcijańskie Towarzystwo Grzebania 
Ugiarłych" w Warszawie.



— 16 —

R u c h  s ł u ż b  o w y
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych od 15 lipca 1921 r. do 15 sierpnia 1921 r.

Zarząd Centralny:

Naczelnik Państwa postanowieniem z dnia 
28 czeiwca 1921 r. m ianow ał:

Wojewodę NowogródzkiegoWładysława Racz- 
kiewicza—Ministrem Spraw Wewnętrznych, zwal
niając dotychczasowego Ministra Spraw W ewnętrz
nych Leopolda Skulskiego z zajmowanego sta
nowiska.

Minister Spraw Wewnętrznych m ianow ał: 
S ta rszy m i referentam i:

Grzymałę-Pokrzywriickiego Jerzego.
Krzepowskiego Ludwika.
Starostę Opatowskiego — Grabczyńskiego 

Stefana.
R efei entam i:

Pom. referenta — Musiała Leona.
Przestrzelskiego Stanisława.

Pom ocnikiem  referenta:

Rudnickiego Stefana.

U rzędn ikam i I X  st. służb .: /

Gaszyńską W andę.
Romanownę Alicję.

UrbanćWnę Anastazję. 
Czajkowską Jadwigę.
Budzyńską Sabinę. 
Szczurkiewiczównę Stanisławę. 
Hordyewiczownę Janinę. 
Górnicką Janinę.
Zamulewiczową Janinę. 
Eisengraeberównę Cecylję. 
Scheinkonig Jadwigę. 
Grabowskiego Jerzego.

U rzędn ikam i X  st. służb.:

Oiszewską Józefę.
MirosóWnę Jadwigę.
Niemirowską Zofję.
Klepińskwgo Franciszka.
Jaszczołt Klepackiego Stanisława. 
Lichomską Ewelinę.
Janowską Jadwigę.
Markiewiczową Kazimierę. 
Spasińską Stefanję.
Wojewódzką Jadwigę. 
Makarewicza Włodzimierza. 
W ysocką Idalję.
Wagnerównę Irenę.

W ładze Administracyjne II instancji.

M ia now an i:

W Urzędzie Wojewódzkim w  Ł o d z i:

Emeryk Polak — starszym referentem.

W Urzędzie Wojewódzkim iv K ielcach:

Naczelnik Wydziału w V b  kat. płac Dr. Sta
nisław Wróblewski—Naczelnikiem Wydziału W V st. 
służb.

Naczelnik Wydziału w V b  kat. płac Fran
ciszek Kuliczkowski — Naczelnikiem Wydziału 
w V st. służb.

Leon Tokarski — referentem.

W Urzędzie Wojewódzkim w  L u b lin ie :

Stefan Mańkowski — słarszym refentem. 
Hipolit Niepokulczycki — referentem. 
Eugenjusz Kocuper — referentem.

W ładze Administracyjne I Instancji.

- M ia n o w a n i:

W Komisarjacifc Rządu n a  m. W arszawę: ; 

Eugenjusz Olechnowicz — pom. referenta.
Starosta:m'

Bronisław Hupert — na powiat Łowicki.

Kazimierz Pstrokoński — na powiat Ostro
łęcki.

Referent Wiktor Lamot Wrona — kierowni
kiem Starostwa w Pińczowie.

Referentem w Starostwie Iłżeckiem pom oc
nik referenta — Bronisław Biały.

I

----------------------- ję———:-------------------- ■—  ---------
D ru k iem  P . A m broz iew icza , W arszaw a , J a s n a  Nr. 8.


