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§ 9. Każda karta głosowania winna zawierać 
tyle naZ\visk, ilu członków ma liczyć rada danej 
izby. Przy obliczaniu głosów nazwiska ponad t~ 
liczbę w porządku umieszczenia uważa się za nie-

. wpisane. 

§ 10 Bierne prawo wyborcze do rady izby 
lekarskiej · mają wszyscy wpisani, jako uprawnieni 
do wyboru czynnego na liście wyborców. Co do. le
karzy cudzoziemców, obowiązuje warunek wzajem
ności. 

§ 11. Po ukończeniu czynności wyborczej 
winno być bezzwłocznie dokonane obliczenie gło
sów, które przeptowadza rządowy komisarz wybor
czy w obecności i przy pomocy komisji wyborczej, 
poczem rządowy komisarz wyborczy poda nie
zwłocznie wynik wyborów do wiadomości przez 

. obwieszczenie w lokalu wyborczym i priez ogłosze
nie we właściwych Dziennikach Wojewódzkich. 

§ 12. Za wybranych uważani będą ci, którzy . 
otrzymali więcej niż połowę oddanych głosów (więk
szość absolutną). W razie równości głosów rozstrzy
gnie los. Jeżeli głosowanie w pierwszym dniu wy
boru nie da tego wyniku, rządowy komisarz wy
borczy zarządza w terminie poprzednio oznaczonym 
wybory powtórne. Przy wyborach powtórnych wy
biera się pozostałą liczbę członków rady: za wybra
nych przy wyboiach powtórnych uważani będą ci, 
którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów. Wynik wyborów powtórnych ogłosi rzą
dowy komisarz wyborczy bezzwłocznie przez ob
wieszczenie w lokalu wyborczym i ogłoszenie we właś
ciwych Dziennikach Wojewódzkich. 

!,. § 13. Każdy wyborca może w przeciągu dni 14 
od dnia ogłoszenia wyniku głosowania w Dzienniku 
Wojewódzkim wnieść za pośrednictwem rządowego 
komisarza wyborczego umotywowany na piśmie pro
test do Ministra Zdrowia Publicznego, który rozstrzyga 
ostatecżnie po wysłuchaniu opinji Głównej komisji 
wyborczej. 

§ 14. Główna komisja wyborcza przy Mini
sterstwie Zdrowia Publicznego składa się z Głównego 
komisarza wyborczego, względnie jego zastępcy, 
mianowanych przez Ministra Zdrowia Publicznego 
z pomiędzy urzędników f"'inisterstwa Zdrowia Pu
blicznego i z 7 członków, tudzież tyluż zastępców, 
mianowanych przez Ministra Zdrowia Publicznego 
w porozumieniu z zrzeszeniami lekarskiemi. 

Członkostwo Glównej komisji wyborczej jest 
czynnością honorową. 

§ 15. Rządowy komisarz wyborczy zarządza 
sprawami izby aż do czasu ukonstytuowania się władz 
izby i zwołuje pierwsze posiedzenie rady izby. 

§ 16. Na opróżnione miejsca w radzie izby 
przed jej ukonstytuowaniem się powołuje rządowy 
komisarz wyborczy następnych z kolei członków 
izby, którzy po wybranych otrzymali największą ilość 
ważnie oddanych głosów. 

§ 17. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia Publicznego: 
Cbodźko 

629. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu 

z dnia 11 sierpnia 1922 r. 

w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązu
jącej rozporządzeń, wydanych na podstawie 
dekretu, o miarach z dnia 8 lutego 1919 r., na 

obszar Ziemi Wileńskiej. 

Na mocy art. 5 ustawy . z dnia 6 kwietnia 
1922 r.. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią 
Wileńską (Dz. U. R. P. N~ 26 poz. 213), oraz na pod
stawie art. 1, 18, 20 i 23 dekretu o miarach z dnia 
8 lutego 1919 r. (Dz. P: P. P. N~ 15 poz. 211), oraz 
rozporządzeń Rady f"'inistrów z dnia 17 listopada 
1921 r. (Dz. U. R. P. N~ 100 poz. 716) i z dnia 
16 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. N~ 52 poz. 470), 
rozciągających moc obowiązującą dekretu o miarach 
z dnia 8 lutego 1919 r. na Ziemię Wileńską, zarzą
dza siE: co następuje: 

§ 1. Na obszar powiatów: wileńskiego, osz· 
miańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, 
dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego, roz
ciąga się moc obowiązującą: 

1) statutu urzędów miai z dnia 7 sierpnia 1919 r. 
(Dz. U. R. P. N2 74 poz. 429) z wyjątkiem 
art. 13; 

2) rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 7 kwietnia 1919 r. o legalnych jed· 
nostkach miar (Dz. P. P. P. N~ 41 poz. 299); 

3) rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 14 maja 1919 r. o koncesjonowaniu 
wyrobu i sprzedaży narzędzi mierniczych 
i o nadzorze nad niemi (Dz. P. P. P. N2 57 
poz. 346); , 

4) rozporząde:enia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 13 maja 1922 r. o opłatach za czyn
ności urzędów miar (Dz. U. R. P. N2 39 
poz. 326); 

5) rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 12 czerwca 1922 r. o uzupełnieniu 

'rozporządzenia z dnia 13 maja 1922 r. o opła
tach za czynności urzędow miar (Dz. U. R. 
P. N2 51 poz. 460); 

6) rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 8 lipca 1922 r. w przedmiocie pod
wyższenia opłat za czynności urzędów miar 
(Dz. U. R. P. N~ 56 poz. 513); 

7) rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 24 maja 1922 r. w przedmiocie opłat 
pobieranych przez Urzędy miar za przewóz 
narz~dzi mierniczych zatrzymanych przy re
wiziach handlu (Dz. U. R. P. N240 DOZ. 343), 
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§ 2. Termin, określony wart. 6 rozporządze
nia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 maja 
1919 r. o koncesjonowaniu wyrobu i sprzedaży na
rzędzi mierniczych j o nadzorze nad niemi (Dz. P. 
P. P. Ng 57 poz. 346), liczy się od dnia wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia. 

. § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: 
wz. Henryk Strasburger 

630. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
j Handlu 

z dnia 11 sierpnia 1922 r. 

O legalnych jednosU<ach miar, dozwolonych do 
dalszego tymczasowego używania na obszarze 

Ziemi Wileń sk iej. 

Na mocy art. 5 ustEIwy z dnia 6 kwietnia 19221'. 
o objęciu wł~dzy państwowej nad Ziemią Wileńską 
(Dz. U. R. P. NQ 26, poz. 213) oraz na podstaw ie 
artykułów 1 j 24 dekretu o mi a rach z dnia 8 lutego 
191 9 r. (Dz. P. P. P. N:! 15, poz. 211), oraz rozpo
rządzeń Rady Ministrów z dni a 17 listopada 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 100, poz. 716) i z dnia 16 cżerwca 
1922 r. (Dz. U. R. P. N2 52. poz. 470), rozciągaj ących 
moc obow iązującą dekretu o miarach z dnia 8 lute go 
1919 r. na teren y Ziemi Wileńskiej. zarządza si~ co 
następuje: 

§ 1. Na obszarze powiatów: wileńskiego, osz
miańskiego , świt;ciańskiego, trockiego, braslawskiego, 
dziinieńskiego, duniłowiczowskie go i wilejskiego do
zwala się używać aż do odwołania dla pomiarów 
objętości jal<o jednostek legalnych garnca równego 
ćZbUem Httom i kwarty równej jednemu litrowi. 

§ 2. W obrocie publicz nym dozwala się po
sługiwania na obszarze, określonym w § 1, wzorcami 
miar, wyrażającemi miar y, dotychczas na tymże ob
szatze używane, a ńiewymienione w dekrecie o mia
rach (D,. P. P. P. r. 1919 N2 15, poz. 211) lub roz
porządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
7 kwietnia 1919 r. o legalny·ch jednostkach miar 
(Dz. P. P. P. N2 41, poz. 299), rozciągniętem na ob
szar określony w § l, rozporządzeniem z dnia 11 sierp
nia 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 70 , poz. 629), do dnia 
31 grudnia 1922 r. o ile wzorce te były legalizowane 
we właściwym urzędzie miar, cecha legalizacji nie 
jęst według przepisów tegoż urzędu przedawniona 
i wzorce same pozostają legalne i rzetelne. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc 
obowiązującą po upływie dwuch tygodni od daty 
ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: 
w z. Henryk Strasburgel' 

631. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 18 sierpnia 1922 r. 

w przedmiocie przepisów przejściow~ch · O uży" 
waniu języka polskiego w sądownictwie i no
tarjacie w górnośląskiej cZECści Województwa 

Śląskiego. 

Na mocy ust. 1 art. 36 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny 
Województwa Śląskiego (Dz .. U. R. P. N273 poz. 497), 
w brzmieniu art. 1 ustawy z dn. 18 pażdziernika 
1921 r. (Dz. U. R. P. N2 85 poz. 608) w związku 
z ostatnim ustępem art. 40 powołanej Ustawy Kon
stytucYi.nej w brzmieniu art. 2 ustąwy z dnia 30 lipca 
1921 r. (Dz. U. R. P. N2 69 poz. 449) stanowi~ w po
rozumieniu z Tymczasową Radą Wojewódzką Woje
wództwa Śląskiego co następuje: 

§ 1. Językiem urzędowym w sądownictwie 
notarjacie jest język polski. 

Obowiązutące dotychczas w górnośląskiej części 
Województwa Sląskiego przepisy o języku urzędo
wym w sądownictwie i notarjacie zachowują móc 
obowiązującą z tą odmianą, że w miejsce języka 
niemieck iego wshwuje język polski, i ze zmianami 
wprowadzonemi niniejszem rozporządzeniem. 

§ 2. Prawo używania języka urzędowego lub 
języka niemieckiego przyznane w postępowaniu przed 
sąd ami zwyczajnemi w polsko-niemieckiej konwencji 
górnośląsk iej, zawartej dnia 15 maja 1922 r. w Qe
newie, przysługuje także w postępowaniu przed 1'10-
tarjusz am i, mai.ącymi siedzibę w górnośląskiej części 
Województwa Sląskiego. 

§ 3. Sędzia, urzędnik wymiaru sprawiedliwQści 
lub notarjusz, nie będący w stanie spełniać czynnosci 
urzędowych w języku urzędowym (art 1), · może p~zy 
spełnianiu ich posługiwać się językiem niemieckim, 
a to: sędzia i urzędnik wymiaru sprawiedliwości prz~t 
jeden rok po objęciu służby w sądownictwie pol
skiem, sędzia komisoryjny, podprokurator komisó~ 
ryjny i notarjusz do dnia 15 lipca 1926 t. . 

Jeżeli takie osoby zwracają się w swoich czyn
nościach urzędowych do władz lub urzędów, mają
cych siedzibę w Innych częściach Rzeczypospolitej 
Polskiej , odnośne pisma winne być wystosoWane 
tylko w języku polskim. 

Jeżeli wobec osoby urzędowej, wspomnianej 
w ustępie pierwszym, strona interesowana składa 
oświadczenie w języku urzędowym, należy przybrać 
zaprzysiężonego tłumacza, choćby strona nie oświad
czyła, że językiem niemieckim nie włada. 

§ 4. Przepisy, określające wyjątki od zasad, 
wyrzeczonych w § 3, wyda w miarę potrzeby Mi
nister Sprawiedliwości. 

-§ 5. Prawa, zastrzeżone wart. 140-146 po
wołanej w § 2 konwencji, stosują się aż do dnia 
15 lipca 1926 r. także do adwokatów, o ile oni nie są 
w stanie spełniać swych czynności w języku polskim. 


