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t rzechlecia. które kandydat spędzić ma w myśl § 26 austr. ordynacji adwo
kackiej z 6 lipca 1863 r. (Dz . Pr. N!~ 95) po złożeniu doktoratu u ad..vokata, 
j ak również do terminu dwuletniego, przepisanego w ust. 2 art. 14 dekretu 
w przedmiocie statutu tym:zasowego Palestry Państwa Polskiego z dnia 
24 grudnia 1918 r. (Dl. Pr. N2 22 poz. 75). bez względu na to, w której 
.dzielnicy pełnili SłllŻbę sądową. 

Termin jednoroczny, w ustępie pierwszym oznaczony, może być rozpo
,rządzeniem Ministra Sprawiedliwości przedłużony do lat pięciu. 

I\rt. 4. Ukończenie wydziału ekonomicznego politechniki petersbur
skiej. za złoż~niem przepisanych tam egzaminó..v. uprawnia do apl ika:ji, 
'o ile kandydat zgłosi się do niej w przeciągu lat trzech od wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 

I\rt. 5. Kto złoży! e~zamin sędziowski w którejkolwiek dzielnicy, lub 
,posiada egzamin zastępczy (art. 2), może być mianowany na urząd sędziow
ski lub prokuratorski w każdej dzielnicy. 

f\~ika cja są:ło.va, potrzebna do dopuszczenia do egzam inu sędziow
skiego, może być odbywana w różnych dZ lelnica :h. 

I\rt. 6. Ustawa niJliejsza wchod zi w życie z dniem ogło>zenia. Wyko
n anie jej pole ca s ię Ministrowi Sprawiedliwości, a w b. dz ielnicy pruskie 
,Ministrowi b. Dzielni cy Pruskiej. 

Marszałek: 

Trąmpczyński 
Prezydent Ministrów: 

Witos 

Minister Sprawiedliwości: 
w z. Dr. ]. Morawski 

Minister b. Dzieinicy Pruskiej: 
W. Kucharski 

303. 

Ustawa 

z dnia 31 maja 1921 r. 

O nadzorze nad kotłami parowemi. 

1\rt. 1. Wszystkie kotły parowe podlegają nadzorowi władz rządowych 

I\rt. 2. Przepisy o budowie i ustawiaqi u kotłów Darowych , jal(o też 
>() nadzo rze nad niemi, wydaje Min ister Prze nyslu i Ha ndlu , z wyjątkle 'TI 
przepisów o kotłach parowozowych i per'.Jstatko,""ych o raz kotłach, u ,iawia
nych w wag onach kol.ejowych i na statkllC'l. Te ostatn ie pr zep isy ust ana
wiają: Minister Kolei Zelaznych-prze;:>isy o kotłach . parowowwyc ·, i wago' 
nowych, Minister Spraw Wojskowych-p rzepisy o kot/acl na statkacn W.)- . 

j ennych morskich i ś ródziemnych , Minister ..Jrzemysłu i HandLl l , ś -prze
pisy o kotłach na statKach żeglugi śródz ie '11 h -:!j zarpwno r z ądoW'ych, jak 
,handlowych oraz na statkach handlowych morskich 
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I\rt. 3. Wykonywanie bezpośredniego dozoru nad kotłami par.owem iJ 
władle rządowe mogą zlecić stowarzyszeniom właścicieli kotłów parowych. 
Stowarzyszenia te pozostają pod nadzorem Ministerstwa Przemysłu i Han-
dlu, czynności zaś dotyczące dozoru nad kotłami sprawują: . 

a) odnośnie do kotłów, nalezących do członków tych stowarzyszeń . 
na podstawie ich statutów, zatwierdzonych przez Ministerstwo> 
Prz emysłu i Handlu; 

b) odnośnie do innych kotłów, zarówno rządowych, jak prywatnych~ 
na podstawie zlecenia właściwych władz, wskazanych wart. 2. 

I\rt. 4. Za dozór nad kotłami, wykonywany zarówno przez władze
rządowe, jak przez stowarzyszenia właścicieli kotłów, działające na pod 
stawie zlecenia władz, właściciele kotłów obowiązani są uiszcza~ opłatę, 
której wysokość i porządek pObierania ustala Minister Przemysłu l HandlUi 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Opłaty za dozór nad kotłami stowarzyszonych, ustanawiane przez sto~ 
warzyszenie, na podstawie własnych statutów, podlegają zatwierdzeniu Mi-· 
nistra Przemysłu i Handlu. 

I\rt. 5. Wiń'ni przekroczenia przepisów, na podstawie niniejszej usta
wy wydanych uleg!1ą karze aresztu do 3 miesięcy i grzywny do 10.000 mk. p< 
lub jednej z tych kar. 

W b. zaborZe pruskim wymierzyć naJejy karę aresztu do 6 tygodni" 
lub więzienia do trzech miesięcy l grzywnę do 10.000 mk., lub jedną 
z tych kar. I 

W b. zaborze austrjackim odwołanie od kary i wymiar~ kary jest do
puszczalne bez względu na to, czy zastosowano prawo nadzwyczajnego zła
godzenia kary. . 

Spraw~ powyższe podlegaJą decyzji sądów pokoju (powiatowych). 

I\rt. 6. Wszystkie istniejące obecnie stowarzyszenia dozoru nad kotła
mi parowemi obowiązane są w ciągu dwuch miesięcy od dnia wejścia ni
niejszej ustawy w zycie złożyć swe statuty do zatwierdzenia Ministrowi, 
Przemysłu i Handlu; do czasu zaś jego decyzji - sprawować nadal nadzór' 
nad kotłami podług dotychczas obowiązujących przepisów technicznych. 

I\rt. 7. Wykonanie niniejs.zej ustawy powierza się Ministrowi Przemy
słu Handlu w porozumien iU z właściwymi ministrami. 

I\rt, 8. Ustawa niniejsza wchodzi w zycie w miesiąc po ogłoszeniu •. 
Jednocześnie tracą 'moc wszelkie dotychczas na obszarach Rzeczypo

spolitej stosowane ustawy i zarządzenia w przedmiocie nadzoru . nad ko-
tłami parowemi. 

Marszałek: 

T rąmpczyński 

Prezydent Ministrów: 
Witos 

Minister Przemysłu i Handlu: 
S. Przanowski 




