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Dziennik Ustaw. Poz. 457, 458, 459 i 460. N244. 

457. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłas:z:am ustaw~ na· 
IttlPującej treści: 

Ustawa 

. z dnia 6 maja 1924 r. 

w przedmiocie ratyfikacji traktatu handlowego 
i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Pol· 
ską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Bry
tanji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listo-

pada 1923 r. 

Rrt. 1. Wyraża się zgodę na dokohanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji traktatu han
dlowego i nawigacyjnego ppmiędzy Rzecząpospolitą 
Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji, 
podpisanego w Warsżawie dnia 26 Iistop~da 1923 r. 

Rrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, postanowień . zaś 

" samego traktatu - właściwym ministrom. 

f 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Spraw Zagranicznych: Maurycy Zamoyski 

458. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na. 
st~pującej treści: 

Ustawa 
z dnia 6 maja 1924 r. 

'w 'przedmiocie ratyfikacji traktatu handlowego 
i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, 
podp,isanego w Warszawie dnia 10 listopada 

1923 f. 

Rrt. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta ,' Rzeczypospolitej ratyfikacji traktatu han
dlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Fin lan
dją, podpisanego w Warszawie 10 listopada 1923 r. 

Rrt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się 
Ministrowi Spraw ZagraniCznych, postanowień zaś 
~amego traktatu - właściwym rnipistrom. 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S; Wojdecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

' Minister Spraw Zagranicznych: Maurycy Zamoyski 

459. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na· 

stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 6 maja 1924 r . 

l,lchylająca ustawą z dnia 11 maja 1920 r. w przed .. 
miocie uznania nazwisk, przybranych podczas 
służby wojskowej (Dz. U. R. P. N2 42 poz. 251). 

, 
Art. 1. Uchyla się ustawę z dn. 11 maja 1920 r. 

w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podCZaS 
służby wojskowej (Dz. U. R. P. N2 42 poz. 251). , 

Rrt. 2. Ustawa niniejsza wchodzi w życie i dnieni 
jej ogłoszenia i z tą chwilą osoby wojskowe mogą 
uzyskać zmianę nazwiska w myśl ustawy Z dnia 
24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany na
zwisk (Dz. U. R. P. N2 88 poz. 478). 

flrt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się '>'\inistrowi Spraw Wojskowych i Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Spraw Wojskowych: Sikorski 

Minister Sprąw Wewnętrznych: Z. Hiibnor 

460. 
Na mocy art. 44 Konstytucji oglaszam ustawę na· 

stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 6 maja 1924 r. 

o stosowaniu na obszarze województwa śląskie
J go wszystkich dotychczasowych ustaw w spra

wach wojskowych. 

, J 

flrt. 1. Ustawy i rozporządzenia, obowiązujące 
VI< województwach: poznaIiskiem i pomorskiem w za
kresie urządzeń i stosunków wojskowych, obowiązków ' 
obywate li wzgic;:dem wojska, i' innych spraw wojsko
wych rozciąga się na górnośląską część wojewódz
twa śląskiego, o ile one jeszcze tam nie obowiązują, 
a zwłaszcza: 

1) ustaw~ z dnia 17 czerwca 1 ?19 r. o spisie 
ofice'rów (Dz. P. P. P. z 1919 r. N2 50, poz. 325); 

2) ustawę z dnia 27 listopada 1919' r. o spisie 
podoficerów (Dz. U. R. P. z 1919 r. N2 92, poz. 499); 

3) ustaWę z dnia 11 lipca 1919 r., normującą 
stosunki służbowe funkcjonarjuszów państwowych , 
podczas pełnienia służby wojskowej (Dz. P. P. P. 
z 1919 r. N2 59, poz. 357); 

4) ustawę z dnia 25 lipca 1919 r. o osobistych 
świądczeniach wojennych (Dz. U. R. P. z 1919 roku 
J{2 67, poz. 401); 

5) dekret z dnia 2 stycznia 1919 r. o używaniu 
wojska w wypadkach wyjątl~Qwych (Dz. P. P. P. 
1919 r. N2 1, poz. 80); 

I 



- -d , " , 
6) ustawę z dnia 27 m~rca 1920 r. o kolejach 

~ . czasie wojny (Dz. U. R. P. z 1920 roku N2 27, 
1 poz. 160); 

. 7) ustawę z dnia 15 liiJCa 1920 r. o zabezpie
czeniu bytu rodzinom osób, pełniących ochotniczą 
lub obowiązkową służbę . wojskową (Dz. U. R. P. 
Z 1920 r. N2 62, poz. 403); 

. 8) rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 
J 1, sierpnia 1920 r. w przedmiocie zobowiązań pra
codawców wO,bec robotników i pracow~il<::ów, peł
niących czynną służbę ochotniczą w Wojsku Polskiem 

. oraz ich rodzin (Dz. U. R. P. z· 1920 r. Ng 81, poz. 539); 
9) rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 

6' sierpnia 1920 r. o podoficerach . zawodowych (Dz. 
,u. R. P. z 1920 r. N2 75, poz. 512); 

lQ) rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 
6 sierpnia 1920 r. o majstrach wojskowych (Dz. U. 
R. P. z 1920 r. N2 75 poz. 513); 

11) rozporządzenie Rady Obrony Państw.a z dnia 
11 sierpn ia 1920 r. w przedmiocie utraty obywatel
stwa Państwa Polskiego wskutek niespełnienia obo
wiązku służby wojskowej (Dz. U. R. P. z 1920 roku 
N2 81 poz. 540); 

12) rozporządzenie Rady Obrony Państwa 'z dnia 
18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia prze
pisu art. 20 i· 21 ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku 
o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. U. R. P. 
Z 1920 r. N~ 81, poz. 541); 

13) ustawę z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocz
tach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w cza
sie wojny (Dz. U. R. P. z 1921 r. N2 7, poz. 36); 

14) ustawę z dnia 21 lipca 1922 r. o obowiązku 
odst~powania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz 
Państwa (Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 21, poz. 166); 

15) ustawę z dnia 23 marca 1922 r. o podsta
wowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Pol
skich (Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 32, poz. 256). 

·W cieszyńskiej części województwa śląskiego 
mają zastosowanie do spraw wojskowych obowiązu
jące tam ustawy i rozporządzenia, w szczególności 
także wymienione powyżęj (p. 1-15). 

Pobór wojskowy na' cieszyńskiej cz~ści woje· 
wó'pztwą śląskiego odbędzie się po raz pierwszy 
równocześnie z poborem wojskowym na górnośląskiej . 
części województwa śląskiego. 

Rrt. 2. Na obszarze górnośląskiej części wo
jewództwa śląskiego ,zakazuje się sprzedaży lub po
dawania napojów, zawierających więcej niż 2,5'J/o 
alkoholu: 

a) na całym obszarze zabudowań koszarowych 
oraz w sklepach i bufetach wojskowych; 

b) w miejscowOściach, w których zarządzono 
pobór wojskowy lub mobilizację. 

~ Winni przekroczenia przepisów niniejszęgo art y-
. vkułu o ile czyn nie stanowi przestępstwa, cięższemi 

karami zagrożonego w myśl obowiązujących ustaw 
k?lrnych, ulegną w drodze administracyjnej karze 

. grzywny do 200 zł. p. lub aresztu do 1 miesiąca, 
w razie zaś powtórzenia przekroczenia-grzywny do 
1000 zł. p. lub aresztu do 3 miesięcy. 

" Kary aresztu i grzywny mogą być nałożone 
jednocześnie. Nadto moźe być orzeczone cofni~cie 
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koncesji na sprzedaż lub wyszynk napojów alkoho
lowych. 

Od orzeczenia karnego władzy administracyjnej 
J instancji można w ciągu dni 7 od dnia doręczenia 
orzeczenia wnieść na ręce tej władzy żądanie prze
kazania sprawy właściwemu sądowi powiatowemu 
(pokoju), który postąpi tak, jakby orzeczenia karne
go nie wydano. 

1\rt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy poleca 
się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i innymi właści
wymi ministrami oraz Ministrowi Sprawiedliwości. 

Rrt. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. . 

Z tą ' chwilą na obszarze górnosląskiej części 
województwa śląskiegq tracą moc obow iązującą 
wszelkie przepisy prawne, normujące sprawy, I,tóre 
są przedmiotem wymienionych w niniejszej ustawie 
dekretów, ustaw i rozporządzeń Rady Obrony Pań- ' 
stwa. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. WoJciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Spraw Wojskowych: Sikorski 

. Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hilbner 

Minister Sprawiedliwości: WI. Wyganowski 

461. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogł-aszam ustaw C; na~ 

stępująecj treści: 

Ustawa 
z dnia 6 maja 1924 r. 

w przedmiocie ' zmian w ustawie z. dnia 15 lipca 
1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji 

elektrycznej (Dz. U. R. P. NI! 70 poz. 466). 
I 

Rrt. 1. Uprawnienia i obowiązki, zastrzeżone 
Ministrowi ' Przemysłu i Handlu, / względnie Mini
sterstwu Przemysłu i Handlu, w ustawie z doia 
15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie ener- I 

gji elektr:ycznej (Dz, ~. R. P. N2 70 poz. 466) prze· 
chodzą na Ministnl Robót Publicznych. 

1\rt. 2. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 2: dniem 
ogłoszenia. 

1\rt. 3. Wykona nie niniejszej ustawy poleca się 
Ministrowi Robót Publicznych. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciechowski 

Prezes Rady Ministró,w: W. arabski 

Kierownik Ministerstwa Robót Publiczny~h: Rybczyński ------

, 

! 


