
· ' 

b~' z fOlwa~ku , J6zefina lit. fl.-8 ha. 63 a. 89 m2
, 

c ze wsi Zbikówek-l ha. 7 a. 91,4 m2 i 
d z kólonjl t:łowa-Oroga-J ha. 94 a. 22 m2• 

l1fraz Z budynkami l , ze wszystkiem, co na tych grun
tach si~ znajduje. 

~ J.. Powy~e grunty ulegają natychmiastowe-
mu zaj~u:_ p,O dokonaniu opisU. ' 

Hauelnlk p'ań~a: 
J. Pil~udski 

\ 

Ptaydent' MinistróM 
Antoni Pom'kowski 

~ster : ~.olel 2elaznyć.ht 
L't:tQrv-ik Zag61'ny.Marynowski 

-
296-

RotpdH'(diZ~ltie Rady, MiArśtt6111 
z dnia 6 maja t,g22 "r. 

w przedmłb:c:ie t1pów~ini~nła Mk1łstra Spl'a:ur 
Wojśkowf(rh do p~w6łalUa na"dVlidehia lek21-

i:~y w~teryttiltjł. 

Na , zasa~ie arŁ 12 tym<:zasow.eJ ustawy o po
ws;effiJW~ OQ:OW,iąZK\I śtużby viojsł.<pwej z dnia .27 
p'~;fdzlernlKa li9~ ~', ~~L P. K. P. Nfi t3, pOi:. 28} 
71!itzlld%a ~~ co DasfąpUj~: 

\ 

§ . 1. (jP9w~żrifa się, . Ministra Spraw Wojsko
~ycll." do powołat,\ia n.fl ,nadzwyczajlłećwit;zehia woj
skow,e n~ezb~n~j iłótśd lekarzy weterynarji, cel'em 
~chomjenia kornisj~P!zeglądowych koni i przepr()
wc;dzel)ia prżeglądulwhi na obszarze Rz'ecżypospoti
tej Polski-eJ. 

Termin powołania oraz c:żas trwania ćWićzeń 
ustałt Minister ' Spra* ' W6Jśkowych. 

§_,'2. Rozporządzenie ninieJsze · wchodzi w żyCie 
li: dm,eOl ,OgłOSil$lła. 

~",~~~ ... , .&1; u) )~.~ " .~. 
Pr.:ezydent MinistrOM 

Al.Qtimi Ponikoul'skf 

Klti~łk ,N\lni~słYtaSpYąVl Wcjskowych: 
, . Sosnkowślći 

, 
Rozpotządhtiie Rady Ministt6w 

z dnia 18 maja 1922 , ~ 

w ;~&łn11OC:~ ro, tciłł!JtUęcia ,na Żiemię Wileń
ską moty obowiązują,cej ust~y Ż 21 hitego 
t92'2'Ii () obowiązku odstępowania zwi~rżąt po-

ciągowych i wozów 'ha rzett Pańśhva. 

Na zasadzie art. 5 ustawy z 6 kwietnia 1922 r. 
o~()hit:cju władzy państwowej nad Ziemią Wileńską 

4· _ . .l ... • 

(Dz. U. R. P. N.2 2~, poz. 216)-zarządza si~ co na' 
stępuje: 

, § 1. Rozciąga się na Ziemię Wileńską moc:: 
obo,#iązującą ustawy z 21 lutego 1922 r. o obo
wlążku odstępowania zwierząt pociągowych i wozów 
ha tzecz Państwa (Dz. U. R. P. N2 21, poz. 166). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc:: 
obowiązującą z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tra
cą moc obowiązującą wszystkie w tym przedmiocie 
clptychczas obowiązujące na terenie Ziemi Wileńskiej 
dekrety, ustawy i rozporządzenia. 

Prezydent Ministr6w: 
Antoni Poniko.wś!d 

Kierówtlik Mihistet~twa 
Spraw Wojskbwycll: 

Sosnkowskl 

298 .. 

Rozp'órządzenie Ministra Zdrowia 
Publicznego 

z dnta Z7 marca 1922 r. 

w.przedmioCie prze,wożenia i ekshumacji zwłok 
oraz zgłaszania zatruc ołowiem, tynkiem, fos
fo~em, arszenikie,m i . rt:ę.cią w takładach prze
mysłowych, fabrykach .1 warsdatach na obsza
rże wojew.ództw: nowgg,~ódzkiego. poleskiego 
i ,wołyńskiego i powiatów: białowieskiego, gro
dzteńskiegó i wołkowyskiego WOjewództwa-Dia-

ło~tocki~g,o. 

:',l Na podsta~ie żasadriktej ustawy sanitarne] 
z .. driia 19 lipca 1919 r.(Dź. P. P. P. NI! 63, poz. 371), 
ustawy z'dnja 25 lipca 1919 r. VI przedmiotie zwakzanif1 
chorób żakaźnyc::h oraz innych chorób występującycn 
nagl1,1inhie {Dz. U. ,R. P. N'~ 67, poz. 402) oraz §.,'l, 
putikt 3 i 5 i § 4 rozporżądzenia Rady Ministrów 
z <lni~, 24 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N!! 100, 
poż. 120), zah:ądza siE: w porozumieniu z Ministral11 i: 
Spraw Wewn~trznych, Spraw ZagranIcznych i Pracy 
i ' Opieki ' Społecznej ' co nast~puje: 

§ 1. Na obsżar województw: nowogródzkiego. 
poleskiego I ,wołyńskiego , i powiatów: białowieskie
go, grodzieńskiego j wołkowyskiego województwa 
białostockiegb-rozciąga siej moc obowiązującą: 

1) rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego 
w sprawie przewożenia i ekshumacji zwłok 
'(Dz. U. R. P. z r. 1920 J'(g 42, poz. 257), 
wraz z obwieszczeniem w przedmiocie spro
stoWania tegd , rozporządl:enlCl (Dz. U. R. P. 
z 1920 r . .N2 57, pbZ. 360); 

2) rozporządr.enia Ministra ZdrOwia Publicznego 
w porozumieniu z MinislTt'!rri Ptacy i Opieki 
SpolE!cznej w przedmiocie ,zgłaszimia zatruć 
ołow'iem. cynkiem. fdsforem, arszenikiem 
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i rtęcią VI zakładadl przemysłowych, fabry
kach i warsztatach z dnia 20 września 1920 r. 
(Dz. U. R. P. N2 98, poz. 652). 

Minister Zdrowia Publicznego: 
Cljodźko 

Minister SpravJ Zagranicznych: 
w. z. Antól1i Ponikowski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
L. Darowslci 

Minister Spr'e.w Wev.mętrznych: 
I\amieński 

299. 

Rozporiądtenie Ministra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia 10 kwietnia 1922 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw We· 
wnętrznych oraz Ministrem Skarbu w przedmio
cie tekstu ustawy z dnia 23 kwiętnia 1920 r. 
o ograniczeniach w sprzedazy ~apojów alkoho
lowych (Dz. U. R. P. Jlrg 37, poz. 210) ż uwzgl~dnie
niem cżęśtibwyt:h zmiah wynikE1jących z ustawy 
7. dnia 21 stycttiia 1922 t . ;,v przedmiocie cżę
śt!iowej zmiany ustawy z dhia 23 kwietriia 1920 r. 
~ <5gtarticżeniach w sprzedazy napójów alko
holowych (Dz. U. R. P. r. 1922 Nil 12, pot. 104). 

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 27 stycznia 
1922 r. w przedmiocie częciowej zmiany ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1920 r. o or;jraniczeniach w sprze
daży tiapojów alkoholowych (Dz. U. R. P. N2 12, 
poi. 104) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ogłasza się załącżony do niniejstegb roz
porządzenia tekst ustawy t dnia 23 kwietnia 1920 r. 
o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych 
(Dz. U. R. P. N2 37, poz. 210) z uwzględnieniem po
prawek wynikających z ustawy z 27 stycznia 1922 r. 
w prtedmiocie częściowej zmiany ustawy z 23 kwiet
nia 1920 r. O ograniczeniach w sprzedaży napoj6w 
alkoholowych (Dz. U. R. P. r. 1922 N2 12 poz. 104). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia PubliCznego: 
Cfjodikó 

Mirtister Spraw Wewnętrznych: 
K«tnieński 

Minister Skarbu: 
Nieba/ski 

Załączni~ d,o § 1 fOZp: M. Z 
P. z 10llV 1922 r. pOl. 299. 

Ustawa 
z dnia 23 kwietnia 1920 r. 

O ograniczeniach w sprzedaży i spożytiu rtapo .. 
jów alkoholowych. 

1\rt. 1. Celem zl11rtiejszenia spożycia napojów 
alkoholowych wpro\vadza siil ograniczenia sprzedaży 
napojów, zawierających więcej ' nii 2,5% alkoholu, 
wyszczegóhiiohe wart. 3 - 6 niniejszej ustawy. 
O wyklucżeniu od óbrotu publicznego napojóW, za
wierających niższy proe:ent alkoholu, rozstrzygać bę· 
dzie Minister Zdrowia Publicznego w porozumieniu 
z MinisŁtem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu 
i Handlu. 

Rrt. 2. Ograniczenia te dotyczą sprzedaży i po
dawania wyżej wymienionych napojów ~ar6wno w na
czyniach otwartych jak i zamkniętych. 

l\rt. 3.> Napojów alkoholowyc:.h, zawierającycli 
pdnad 45% alkohol!J, pod żadną postacią dla spo
życia sprzedawać niewolno; sprzedaż rtapoj6w, sp~ 
rządzonych ze spirytusu alkoholowego nieotiyszczo
nego, zawierającego fuzle, jest wzbroniona. 

l\rt. 4. Gniiny wiejskie i miejskie władne są 
VI obrębie swych grahic uchwalić całkowity zakaz 
sprzedaży napojów alkoholowych. Uchwała taka win
na zapaść VI drodze głosowania powszechnego 'l.W~ 
klą Większością głosów. 

Gł6sowanie zarządza zarząd gminy bądź z włas
nej inicjatywy; bądź na żądanie piśmienne ptzynaj
mniej l / lO części mieszkańców gminy, którty ukori
czyli lat 21. 

Zarząd komunalny zarządza głosowanie naj da
lej w ciągu cżterech tygbdni od daty prtedstawio' 
nego żądania. 

Glosowanie odbywa się w dniu świątecznym. 
Sposób głosowania określają przepisy wykonawcze. 

Rewizja powziętej uchwały może nastąpić rtie 
wcześniej niż po upływie lat trzech od wejścia w ży
cie zakazu. 

Gdy większość 2/8 ogólnej ilości gmin, wcho· 
dżących w obręb powiatu, a obejmujących nie mniej 
n ii: /2 ogółu ludności pOWiatu, uchwali całkowity 
zakaz sprzedaży napojów alkoholowych, powiatowa 
władza komunalna winna zakaz ten rozszerzyć na 
cały powiat , 

Uchwalony przez gminę, zaróWno jak zarzą
dzony przęz władzę powiatową zakaz sprzedaży lub 
wyszynku napojów alkoholowych, winien być ogło
szony publicznie w sposób, przyjęty w danej miej
scowości, oraz udzielony w odpisie właściwej władzy 
akcyzowej i politycznej przynajmniej na 2 miesiące 
przed nastąpieniem tego roku kalendatzowego, z któ
rego początki~m zakaz ma obowiązywać. 

Art. 5. Liczbę miejsc w detalicznej sprzedaży 
lub wyszynku napojów alkoholowych ogranicza się 
do jednego na 2500 mieszkańców, przyczem najwy· 
żej polowa z nich może być przeznaczona do Wy4 
szynku. Z chwilą. wydania niniejszej ustawy. ilość 


