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P iotrków, Płock, Siedlce, Sieradz, Lublin, Łuck, 
Grodno, Wilno (Łukiszki), Po-znań, Cieszyn, Ka-
towice, Kraków, Tarnów, Lwówj , 

U wag a . Do I klasy należą również podle
głe Ministrowi Sprawiedliwości zakłady dla nielet
nich przestępcÓWj ustrój tych zakładów określi 
osobna ustawa. 

bl do klasy II więzienia karno-śledcze: Będzin, 
Biała Podl~.ska, Kalisz, Łęczyca, Łowicz, Łódź (Tar
gowa) , Łódź (Gdańska), Pułtusk , Suwałki, Wieluń, 
Włocławek, Janów - Lubelski, Kielce, Kowel, Krze
miec, Radom, Równe, Sandomierz, Zamość, Brześć 
n/B., Lida, Nowogródek, Pińsk, Słonim, Wilejka, 
Wilno (Stefańskiel, Starogard, Grudziądz, Toruń, 
Bydgoszcz, Inowrocław, Ostrowo, Mysłowice, Jasło, 
Nowy - Sącz, Rzeszów, Wadowice, Czortków, Ko
łomyja, Przemyśl, Sambór, Sanok, Stanisławów, 
Stryj, Tarnopol, Złoczówj . 

c l do III klasy wi~zienia karno - śledcze: Brze
żany, Rybnik, Lubliniec, G niezno, Leszno, Chojnice, 
Kobry:Ii, Oszmiana, Prużany, Swięciany, Wołkowysk, 
Chełm, Dubno, Końskie, Kozienice, Krasnystaw, 
Ostróg, Miechów, Pińczów , Włodzimierz Woł., So
snowiec, Sierpc, Rawa, Płońsk, Ostrołęka, Mława, 
Lipno, Kutno, Konin, Koło, Grójec, Częstochowa -
oraz 

d) również do klasy III klasy wszystkie pozo
stałe więzienia przy sądach grodzkich. 

Oddzielne zarządzenia określają na zasadzie 
art. 4 ust. 3 .:..... 5 rozp. Prez. Rzecz. podział więzień 
według ich przeznaczenia na pomieszczenie więź
niów karnych i śledczych poszczególnych kategorYi.: 

Przepisy kO'ńcO'we. 

§ 17. Na obszarze, na którym obowiązuje 
ustawa postępowania karnego z 1873 r. czynności 
prezesów sądów okręgowych i prezesów sądów 
apelacyjnych przechodzą w zakresie przewidzianym 
niniejszem rozporządzeniem, z wyjątkiem wypadku 
przewidzianego w § 4 ust. ost., w stosunku do 
wszystkich więzień położonych na wskazanym ob
szarze na władze okreslone w niniejszem rozporzą
dzeniu, w szczególności w zakresie przewidzianym 
w §§ 5 - .10 na prokuratorów okręgowych i apela
cyjnych. 

§ 18. Do dnia wejścia w życie prawa o ustro
ju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. 

U. R. P. Nr. 12, . poz. 93) przepisy niniejszego rO'zpo
rządzenia dotyczące więzień przy sądach grDdzkich, 
sądów grDdzkich i naczelników sądów grodzkich 
mają zastDsowanie dO' więzień przy sądach powia
to>wych, do sądów i naczelników sądów powiato-
wych. -

§ 19. RDzporządzenie niniejsze wchDdzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1928 r. 

Minister Sprawiedliwości: A. M eyszfowicz 

592. 

Rozporządzenie MinisłraKomunikacji 

z dnia 24 maja 1928-r. 

w sprawie zmian w przepisach D budDwie i ruchu na 
kO'lejach żelaznych, O'bO'wiązujących w O'kręgach Dy
rekcyj KO'lei PaństwO'wych w PO'znaniu, Gdańsku 

i KatO'wicach. 

Na mDcy art. 4, punkt 7 ustawy z dnia 12 czerw
ca 1924 r. D zakresie działania Ministra Kolei Zelaz
nych i o organizacji urzędów kolejo>wych (Dz. U. R. P. 
Nr. 57, .pDZ. 580) oraz art. - 2 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. 
w sprawie ustanDwienia Urzędu Ministra Komuni
kacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. W przepisach o budowie i ruchu na ko
lejach żelaznych (Dz. U. Rz. Niem. Nr. 47 z r. 1904), 
obowiązujących dotychczas w okręgach Dyrekcyj 
Kolei Państwowych w Poznaniu, Gdańsku i Katowi
cach, wprowadza się następujące zmiany i uzupeł
nienia: § 54 punkt 3 oznaczonych przepisów, w czę
ści dotyczącej linij znaczenia drugorzędnego, otrzy
muje brzmienie następujące: 

Skład pociągów Dsobowych nie powinien prze
kraczać norm następujących: 
przy szybkości do 30 km/g. - 80 osi, 

" " od 31 do 40 km/g. - 56 osi, 
" II powyżej 40 km/g. - 32 osi. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem 1 lipca 1928 r. . 

Minister Komunikacji: Romocki 
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