Dziennik Ustaw. Paz. 172, 173 i 174.

Nr. 19.

172.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 27 marca ~29 r.
W sprawie przekazania innym orgaDom niektóryeh
czynności Policji Państwowej, przewid2:ianych w po-stępowaniu sądowem na obszarze, na którym obo-

wiązuje ustawa o postępowaniu cywilnem z 1877 r.

Na podstawie art. 143 r01zporządzepia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r . o Policji Państwowej (D z. U. R. P. Nr. 28, po'z. 257) zarządza się co następuje:
Postanowienia § 182 ustawy o postępo
waniu cywilnem z dnia 30 stycznia 1877 r. (Dz. ust.
Rz , str. 83) oraz § 34 ins1trukcj1 dla komorników są
d'o wy ch z dnia 24 marca 1914 r. (Dz . Urz. Pr. Mi~i
stra Sprawi e clliw o'ści, str. 343) O< zło,żeniu pism u Przełoż1 001eg-o P olicj i n~e mają zastos-owania do Przeł~o' 
nych policyjmych, wymienionych wart. 22 rOJ.porzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lU·a rca
1928 r, 'o Policjli Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28,
p:0'z. 257).

§ 1.

§ 2.
się
wnętrznych.

poruc za

W y konanie rozporządzenia niniejszego
Mimis trom: SP'l'a wiedliwośc~ i Spraw We-

§ 3. Rozporządzenie rumeJs~e wchodzi w ży
Cle z dniem 1 kwietnia 1929 r.
P'l"ezes Rady Ministrów: K. Bar/el
Minister SpraJwiedliwości: St. Car
Mini's kr Spraw Wewnętrznych: Slawoj SRładkowski

173.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 27 marca 1929 r.

w sprawie przekazania innym organom niektóryc:h
czynności

Policji Państwowej, przewidzianych w ustawie postępowania karDego z 1864 r.

Na podstawie art. 143 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. () Policji Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 257) za.rzą
dza silę co następuje:

§ 1. C zynnośc i policji państwowej, przewidziane wart. 56, 380, 435 i 581 (doręczenia wezwań)
ustawy postępowania karnego z 1864 r., będą sprawowali, zależnie od uznania właściwej władzy sądo
wej, woźni sądowi lub organa gminne miejski'e lub
wiejskie.
§ 2. W a.rt. 57 ustawy postępowania karnego
z 1864 r. wyrazy: "albo wreszde urzędnikowi policji" zastępuje się wyrazami "a w miastach magishatowi", zaś w art. 384 tejże ustawy wyrazy: "miej-
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scowemu urzędn ikowi policyjnemu" zastępuje si~
wyrazami "w miastach magistratowi, a na wsi".

§ 3. W art. 385 ustawy PQłitępowania karnego z 1864 r. wyrazy " zarządu p olicji" zastępuje się
wyrazami "m;es2czącym urząd magistratu", za ś wyrazy "zar zą d policji lub gminy" - wyrazami "magistrat lub zarząd gminy wi'ejskiej".
§ 4. Wykonanie rozporządzenia niniejszego
porucza się Ministrom: Sprawiedliwości
Spraw
Wewnętrznych .

§ 5. Rozporządzenie illmejSZe wchodzi w
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r .
Prezes Rady Ministrów:

K. Bartel

Minister Sprawiedliwości':

St. Car

ży

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

174.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 27 marca 1929 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 listopada 1924 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla urzędników i p~ństwowych funkcjonarjuszów niższych w służbie podlegającej Ministrowi
Kolei, ich rodzin, emerytów oraz etatowych pracowników państwowych kolei żelaznych.
Na podstawie art. 10 ustawy z dni'a 9 paździer
nika 1923 r . o upos aż en i u funkcjonarjuszów pań
stwowych i wojska (Dz. U. R. P , Nr . 116, poz. 924),
oraz art. 43 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r . o zaopatrzeniu emeryŁalnem funkcjonarjuszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. P . z r. 1924 Nr. 6, poz . 46)
zarządza się co następuje:

§ 1. W ustępie płerwszym § 4 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1924 r. o pań
stwowej pomocy lekarskiej dla urzędn i ków i pal1.stwowych funkcjonarjuszów ni'ższ ych w służbie podle gającej Minis trowi Ko lei, ich rodzin, eme rytó w
oraz etatowych pracowników paJlstwowych kolei że
laznych (Dz. U. R. P. Nr. 104. poz. 947), po s łowach
"karty porady wydawanej" skreśla się słowa "za
opłatą manipulacyjną w wysoko śc i' 50 groszy", wpisując natomiast słowo "bezpłatnie ".

§ 2. Wykonanie nJllle)Szego rozporządzenia
porucza się Mini's trowi Komunikacj i w porozumieniu
z Ministrem Skarbu.
J

§ 3. Rozporządzenie mmeJ sze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r.
Prezes Rady Ministrów:
Minister Komunikacji:

K . Bartel

Kiihn

Kierownik Ministerstwa Skarbu:

Grodyński

