\

N2 55, poz. 341) w brzmieniu ustalonem rozporzą
.dzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca
.1922 ~. (Dz. U. R. P. N2 60, poz. 542) zarządza się
,co

b) dokonywanie p9mierzonia statków morskich
w myśl ustawy o pomierzaniu statków z dnia
1 marca 1895 r.zezmianami z dnia 12 k\\lh;~t·
nia 1908 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niemieckiej NS! 17
str. 149) oraz wystawianie dokumentów ROmiarowych w myśl tejże ustawy, wreszcie ~
c) wykon ywanie połi :ji żeglugowej i portoweJ
w myśl par. 137 i 140 pruskiej ustawy o ogólnym zarządzie kraju z dnia 30 lipca 1883.r.
zgodnie z zarządzeniami Ministra Przemysłu
i Handlu.
.

nC\~tępuje:

§ 1. Na obszarże województwa poznańskiego
i, pomorskiego, oraz na obszarze górnośląskim wo·
' jewód.ztwa śląskiego wpro wadza się na przeciąg
6 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie nini ejsze,'S0

N2 115.

Dziennik Ustaw. Poz. 1039, 1040, 1041 i 1042.

1846

rozporządzenia

postępowanie doraźne względem:

a) naruszenia miru krajowego z § 125 ust. 2 K.K.;
b) przestępstw przeciw życiu ludzkiemu z §§ 211
i 212 K. K.;
.
c) ra~unku z §§ 249, 250 i 251 K. K., oraz przestępstw z §§ 252 i 255 K. K.;
d) podpalenia z §§ 306, 307 i 308 K. K., oraz
zniszczenia rzeczy z § 311 K. K.;
e) przestępstwa z § 315 K. K. o il e ono polega
na uszkodzeniu albo na fałszywych zna kach
lub sygnałach;
f) przeszkodzenia w ruchu tele graficznym lub
narażeni a na niebezpieczellstwo tego ruchu
z § 317 K. ł\,;
g) uszkodzenia lub zniszczenia z § 321 ust. 2 K.K.;
h) przestępstw przewidzianych w §§ 5, 6, 7 i 8
ustawy z dnia 9 czerwca 1884 r. o zbrodniczem i wsze chgrożące in używan iu środ kó w
wybuchowych (Dz. U. Rzeszy str. 61).

§ 2.

Rozporządzenie

niniejsze wchodzi w

ży cie

Z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów
i Minister Spraw Wewn ętrznych: W. Sikorski
Minister Sprawiedliwości: W. Makowski

1040.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i H~ndłu
z dnia 23 listopada 1922 r.

w przedmiocie upoważnienia urzędu marynarki
handlowej na wybrzeżu pomorskiem do wylwnywani.a pomierzania statków i czynności u'rzędu
~eglarskiego oraz wykonywania zarządzeń w za.
kresie policji portowej i żeglugowej.
Na mocy art. 15 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r.

o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. P.
K. P. Ni 1, poz. 1) oraz w myśl §§ 2 i 4 rozporzą
dzenia Rady' Ministrów z dnia 1 grudnia 1921 r.
w sprawie przekazania Mi nistrowi Przemysłu i Handlu
wszystkich spraw związanych z Marynarką Handlo '.vą
(Dz. U. R. P. Ni 103. poz. 742) zarządza się co następuje:

§ 1. Dotychczasowy zakres działania urzędu
marynarki handlowej na wybrzeżu pomorskiem rozszerza się przez włączenie doń następują cych czynności:

a) wykonywanie czynności urzędu żeglarskiego
(Seemansamt) wynikających z usfawy żeglar
skiej z dnia 2 czerwca 1902 r. (Dz. Ust. Rze liiemie<;kiej Ni 27 str. 175),

lir

"

§ 2. Rozporządzenie
dni~m ogłoszenia.

niniejsze wchodzi w życie

Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu:

Henryk Strasburger
I

.' I

1041.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handł'u \
z dnia 15 grudnia 1922 r.

w przedmiocie
'

podwyższenia opłat
ści Urzędów Miar.

za czynno-

. Na podstawie art. 23 dekretu o miarach z dni-a
8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 15 poz. 211), rozpor zą d z en ia Ministra b. Dzielnicy P ruskiej z dnia
28 maja 1921 r. o miarach (Dz. Urz. Mi n. b. Dz. Pr.
N2 20, poz. 138), oraz rozporządze ń Ra dy Ministrów:
z dnia 17 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 100,
poz. 716), z dnia 5 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P.
N2 104 poz. 752) i z dnia 16 czerwca 1922 r. (Dz.
U. R. P. N2 52 poz. 470) zarządza się co następuje:

§ 1. Wszystkie bezwzględne stawki opłat, wymienione w rozporządzeniach Ministra Przemysłu
i Handlu: z dnia 13 m aja 1922 r. o opł a tach za czynności urzędów miar (Dz. U. R. P. N2 39 poz. 326),
oraz z dnia 24 maja 1922 r. w przedmiocie opłat,
pobieranych przez urzędy miar za przewóz narzędzi
mierniczych, zatrzymanych przy rewizjach han dlu (Dz.
U. R. P. N2 40 poz. 343) podwyższ a się o 200%.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 1923 roku.
Jednocześnie traci moc obowiązują!=ą rozporzą
dzeni e Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za
czynności urzędów miar (Dz. U. R. P. Ni 82 poz. 731).
Kierownik Ministerstwa

Przemysłu

i Handlu:

Henryk Strasburgiil'

1042.
Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych

z dnia 28 listopada 1922 r.

o utworzeniu wiejskiej gminy Wiz.na w powiecie łomżyilskim.
Na mocy art. 1 ustawy z dnia 22 · wrzesma
1922 roku w przedmiocie zmiany ,granic oraz, roz~
{,

I

