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Dziennik Ustaw. Poz. 510, 511 I 512. 

510. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 11 lipca 1922 r. 

W przedmiocie zniesienia Komisarjatu Rządu 
w Lublinie. 

Na zasadzie art. 19 dekretu z dnia 3 stycznia 
1918' r. O tymczasowej organizacji władz naczelnych 
w Królestwie Polskiem (Dz. P. K. P. N!! 1, poz. 1) 
zarządza si~ co nast~puje: 

§ l. Utworzony rozporządzeniem Rady Mini
strów z dnia 23 lutego 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 20, 
poz. 107) Komisarjat Rządu w mieście Lublinie 
znosi si~. 

W zakresie administracji państwowej w I instan
cji miasto Lublin włącza si~ do powiatu lubelskiego. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza si~ Ministrowi Spraw Wewn~trznych w poro
zumieniu z interesowanymi Ministrami. 

§ 3. Rozporządzenle niniejsze wchodzi' w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Ministrów: 
Artur .$/iwiński 

Minister Spraw Wewn~trznych: 
A. Kamieński 

511. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 18 lipca 1922 r. 

O sądownictwie doraźnem na obszarze b. dziel
n~cy rosyjskiej. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
1919 r. w przedmiocie sądów doraźnych (Dz. P. P. P. 
N~ 55, poz. 341) zarządza si~ co następuje: 

§ l. Wprowadza się, wzgl~dnie przedłuża si~ 
na czas pięciu miesi~cy licząc od dnia 1 sierpnia 
1922 r. post~powanie doraźne na obszarze b. dziel
nicy rosyjskiej, z wyjątkiem powiatów wymienionych 
w § 3, względem przest~pstw: 

a) udziału w bandzie z art. 279 cz. I ust. 3 k. k. 
o ile chodzi o bandę w celach rozboju; 

b) zabójstwa z art. 453 I 455 ust. 3 k. k. jeśli 
przestępstwa te popełniono wzgl~dem osób 
sprawujących funkcje bezpieczeństwa pu
blicznego podczas wykonywania lub z po
wodu wykonywania przez nie obowiązków 
służbowych, tudzież zabójstwa, przewidziane
go wart. 455 ust. 6 k. k. (zabójstwo w ban
dzie), oraz wart. 455 ust. 12 k. k. (zabój
stwo w celu zysku). 

c) rozboj4, przewidzianego wart. 589 k. k. 

§ 2. Na obszarze województwa nowogród!-, 
kiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz na obszarze 
powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskie
go, trockiego, bracławskiego, dziśnieńskiego, duniło-. 
wiczowskiego i wilejskiego postępowanie doraźne 
stosowane będzie z mocy niniejszego rozporządze
nia, względnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
23 czerwca 1922 r. (Dz. U . . R. P. N!! 47, poz. 418) 
do końca r. 1922 względem przestępstw, wymienio
nych w § 1 niniejszego rozporządzenia, a nadto 
względem przestępstw, przewidzianych: . 

a) w· art. 556 k.k. o ile chodzi o l1szkodzenie 
telegrafu lub telefonu, przeznaczonego do 
użytku publicznego lub rządowego; 

b) wart. 557 k.k. o ile chodzi o uszkodzenie 
mostu; 

c) wart. 558 k.k. o ile chodzi o uszkodzenie 
toru lub taboru drogi żelaznej lub znaku 
ostrzęgawczego, ustanowionego dla ochrony 
bezpieczeństwa komunikacji kolejbwej. 

d) wart. 562, 563 i 564 ust. 1 . 3 k.k. 

, § 3. Rozporządzenie niniejsze nie dotycz)! jed
nak powiatów: augustowskiego, bialskiego (Biała) 
ciechanowskiego, i/żeckiego, kieleckiego, kolneńskie
go, kolskiego, konińskiego, konstantynowskiego, lu
bartowskiego, makowskiego, mławskiego, ostrołęc
kiego, -ostrowskiego, płbckiego, płońskiego, przasny
skiego, radzyńskiego, rypińskiego, sejneńskiego, sie
dleckiego, sierpeckiego, słupeckiego, sokołowskiego, 
suwalskiego szczuczyńskiego, w~growskiego, włodaw
skięgo i włoszczowskiego. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 sierpnia 1922 r. 

Pre~ydent Ministrów: 
Artur $/iwiński 

Minister Sprawiedliwości: 
. W. Makowski 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
A. Kamieński 

512. 

Rozporządzenie Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 

\ 

z dnia 26 czerwca 1922 r. 

w przedmiocie udzielania gminom pożyczek ze 
Skarbu Państwa na budowę lub przebudowę 
publicznych szkół powszechnych i domów 

mieszkalnych dla nauczycieli. 

Na podstawie art. la i 11 ustawy z dnia l7tu
tego 1922 r. o budowie publicznych szkół powszech
nych (Dz. U. R. P. N!! 18, poz. 144) w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu 
zarządza się c:onastępuje: 


