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., 

-N2 115 • Dziennik Ustaw.' Poz. 1042, 1043, 1044 i 10Ll5. 1847 

. w'iązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze 
. b. · zaboru rosyjskiego i austrjackieelo (Dz. U. R. P. 

_: N2 86, poz. 770) zarządza się co następuje: 

§ 1. Z miejscowości Wizna w powiecie łom
żyńskim tworzy się gminę wiejską z siedzibą włas

-· ·nego zarządu gminnego VI Wiźnie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem \ 1 stycznia 1923 roku. 

Minister Spraw Wewm:trznych: A. Kamieński 

XVI, XVII i XVIII dzielnicy katastralnej, . Inspektorat 
skarbowy II na obszar II, VI, VII, VllI, XIX i XX dziel
nicy katastralnej i Inspektorat III na obsZar IX, . X, 
XI, XXI i XXII dzielnicy katastralnej. 

Dotychczasowe agendy zniesionej admini$tracji 
podatków przechodzą na właściwe terytorjalnie po
wyższe inspektoraty skarbowe. 

§ 2. Istniejące dotychczas w liczbie 3 przy ad-
ministracji podatków w Krakowie komisje szacunko
we do spraw podatku dochodowego, jako też komi
sj e miejscowe do spraw podatku przemysłowego, 
przydziela się do nowoutworzonych terytorjalnie wła
ściwych inspektoratów skarbowych. 

1043. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1923 r.; z tymże dniem tra
cą moc obowiązuj ącą wszystkie dotychczasowe prze

"'f? pisy sprzeczne z tern rozporządzeniem. 
, 

z dnia 10 grudnia 1922 r. 

o utworzeniu gminy Lachowo w powiecie sz:czu
czyńskim. 

. Na zasadz·ie art. l ustawy z dnia 22 września 
1922 roku, w przedmiocie zmiany granic oraz rozwią
zywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. 

'żaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
N2 86, poz. 770) zarządza się co następuje: 

§ 1. Z gminy Gra bowo w powiecie szczuczyń
. skim wyłącza się następujące wsie: Bagienice, Bia
liki·, Brzozowo, Brzoski, Danowo, Filipki Małe, Filip
ki Wielkie, Glinki, Górskie, Kiełcze Kopki, Kielcze 
Stare, Kowalewo, Kossaki , Kumeisk, Koziki, Lachowo, 
Laskowiec, Obiedzin, Okurowo, Rydzewo, Tyszki, 
Truszki Patory, Truszki Zalesie, Truszki Kucze, Wy
kowo, Wszebory i Zebry. 

Jednocześnie z wyszczególnionych wy*ej miej
scowości tworzy się gminę wiejską Lacho\~o z sie
dzibZ\ własnego zarządu gminnego w Lachowie . 

, § 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
QbowiązującZ\ z dniem 1 stycznia 1923 roku. I 

Mini5iter Spraw Wewnętrznych: A. Kami,ń$ki 

1044. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 5 grudnia 1922 r. 

w przedmiocie częściowej reorganizacji władz 
podatkowych I instancji na obszarze izby skar· 

bowej w Krakowie. 

Na zasadzie art. 4, 9, 13 i 15 ustawy z dnia 31 
lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzę· 
dów skarbowych (Dz. P. P. P. N2 65, poz , 391) za· 
rządza sie: co następuje: 

§ 1. Znosi się administrację podatków w Kra· 
kowie, tworząc w jej miejsce inspektoraty skarbowe 
z niezmieJlionym zakresem działania a to: Inspektorat 
skarbowy I na obszar I, m, IV, v, XII, XIII. XIV, xv, 

Minister Skarbu: ~astl'Ząbski 

1045 . 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów . , 

z dnia. 11 Qrudnia 1922 r. 

w sprawIe częściowej zmiany zagranicznej ta
ryfy telegraficznej . 

Na mocy art. 10 ustawyzdnia 27 maja 1919r' 
o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i tele
fonu (Dz. P. P. P. N2 44, poz. 310) zarządza się co 
nast~puje: 

§ 1. Rozporządzenie' z dnia 9 czerwca 1922 r. 
o podwyższeniu wewn. taryfy telegraficznej i częścio
wej zmianie zagran icznej taryfy telegraficznej (Dz. U. 
R. P. NI! 58, poz. 521) zmienia się jak następuje: 

a) punkt 9 cz ~ści II "zagraniczna taryfa telegra
ficzna. 1. Ogólne należytości" załącznika do wymie
nionego wyżej rozporządzeniiiI otrzymuje następujące 
brzmienie: 

,,9. Telegramy o kilku adresach - TMx-: 
a) za ka żdy odpis telegramu zwykłego do 100 

słów 50 centymów; 
b) za każdy odpis telegramu pilnego do 100 

słów 1 fr.; ' . 
c) za każdy odpis telegramu zawierającego wię

cej aniżeli 100 słów. za kaźde następne 100 , słów lub 
część tychże telegramu zwykłego 50 centymów a pil, , 
nego 1 franka. Opłatę w centymach i frankach 
mnoży się przez każdocześnie ustalony ekwiwalent 
franka złotego do marki polskiej. 
. Powyższe stawki nie odnoszą sie; do telegra-

mów do RumunJi i Węgier, do których ' należy sto-
sować taryfę wewnętrzną". . 

b) punkt 12 wymi enionego ' wyżej w p. a) za..' 
łącznika otrzymuje nastc;pujące brzmienie: 

,,12. Należytość za wniesioną reklamacj~ od 
jednego telegramu zagranicznego jak za reklamację 
pocztowej przesyłki poleconej do zagranicy"; 

c) punkt 13 wymienionego wyżej w p. a) za
łącznik a otrzymuje następ ujące brzmie,nie: 
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