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twie kieleckiem, podlegaJą przymusowemu wywła
szczeniu na rzecz Gwarectwa "Hrabia Renard", Ko
palnie Węgla fi Zakłady Przemysłowe w Sosnowcu 
w celu budowy kolei górniczo-przemysłowej Sosno
wiec - Jęzor, mającej się przeprowadzić na mocy 
zezwolenia Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych 
z dnia 9 listopada 1925 r. N2 III 14537/441/25-001, 
ą miano'wicie: 

1) 66230 mt stanowiąqych własność T-wa Ko
palń i Zakładów Hutniczych So
snowieckich w Sosnowcu, 

2} 6tO II stanowiących własność sukcesorów 
Gadomskiej Rnny, 

3) 225" stanowiących własność sukcesorów 
Józefa Jaworskiego, 

4) 79" stanowiących własność Jana Ja~ 
worsklego, 

5) 108" stanowiących własność Jana Mo· 
~ińskiego, 

6) 47" stanowlfłcych własność Jana Bud· 
ntaka, . 

1) 44" stanowiących własność Ludwika 
Budnlaka, 

8) 79" stanowiących własność sukcesorów 
Józefa Mościńskiego. 

9) 686 " stanowiących własność sukcesorów 

Ogółem 681 08 m~. 
Rdama Ciotkowskiego. 

§ 2. Rzeczone grunty ulegają natychmiasto
wemu zajęciu po dokOl'laniu opisu. 

§ 3. Zarządzenie niniejsze uayskuJe moc obo· 
wlązującą z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: w z. WI. Raczkiewicz 

Minister Przemysłu i Handlu: Osiecki 

Minister Kolei: Cbądzyński 

248-

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dniil 21 kwiethia 1926 r. 

o przerachowa,niu długów rentowych. 

Na zasadzie§§ 35 e 35 f rozporządzeni" Pre
tydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. 
I 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań 
prywatno-prawnych w brzmieniu ustąlonem w rozpo
rządzeniu Ministra Skarb~ z dnia 25 marca 1925 r. 
(Dz. U. R. P • .N9 30 poz. 213) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Miary przerachowania długów rentowych, 
opartych na pruskich ustawach z dn. 2 marca 1850 r. 
i z dnia 26 czerwca 1912 r. obniża się do 75% sŁa
wek skali § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo-, 
spolitej z dnia 14 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. 
N2 30 poz. 213). 

§ 2. Na obniżone w ten sposób długi rentowe 
wymienione w § 1 niniejszego rozporządzenia roz-

ciąga się moc óbowiązującą rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. oprzeracho. 
waniu długów rentowych (Dz. U. R. P. N!~ 92 poz. 642). 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Al. Skrzyński 

Kierownik Ministerstwa Reform Rolnych: Radwan 

Minister Skarbu: J. Zclzlecbowski 

249. 

Rozporządzenie Rady Ministr6w 
z dnia 21 kwietnia 1926 r. 

o utworzeniu z obszaru dWQrskiego NJnino w po· . 
wiecie oborttiCkint, w województwie pożnań .. 
skiem gmIny wieJskiej ' c) tej samej nazwie, 

Na mocy § 2 p. 3 ptu~kieJ ordynl:lc:ji dIn gmin . 
wiejskich siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 3 lipca' 
1891 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 233) oraz na mocy : 
art. 14 ustaWy z dnia 23 czerWca 1921 r. o wprowa- : 
dzt:miu dekretów, wstaw sejmowych I rozporządzeń , 
Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa ' 
na obszarze b. d,tlelnicy pru$kiej (Dz. U. R. P. 1(2 75 
poz. 511) postanawia się co następuje: 

§ 1. Oblitar dWorski Ninino w powiecie obar· . 
nickim, w województwie poznańskiem znosi się i two
rzy IN jego granIcIich terytorjnlnych gmlh~ wiejsk;:a , 
o tej samej nażwle. 

§ 2. Wykonanie niniejs~.ego ro~porJl!ldzenia pO· , 
wierza siej Ministrowi Spraw Wewn~trznych. · , 

§ 3. Rotf:)ottądtenle ńll'\lel:s~e uzyskuje moc; 
obowICllujC\(;ą t dniem 1 lipca 1926 r. 

Prezes Riidy Ministrów; Al. Skr~yński 

MInister Spraw WewnE;trznyc.~: WI. Raczkiewicz 

250. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki' 

Społecznej 

z dnia 22 kwietnia 1926 r. 

w sprawie uzupełnienia paragrafu 2 rozporzą
dzenia z dnia 9 lipca 1924 r. w sprawie ustano
wienia I kompetencji Głównego Grzędu Ubez-

pieczeń. 

" Ci?! podstawie art. 98 j 102 ustawy z dni.a 19 
maja' 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wy
padek choroby (Dz. U. R P . .N2 44 poz. 272) zarzą
dza się co następuje: 

§ 1. W końcu § 2 rozporządzenia Mini:stra 
Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1924 t. 
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w sprawie ustanowienia i kompetencji Głównego 
Urzędu Ubezpieczeń (Dz. U. R. P. N2 63 poz. 619) 
dodaje się ustęp nowy o treści następującej: "Przy 
wnoszeniu zażaleń na decyzje Okręgowych Urzędów 
Ubezpieczeń mają zastosowanie przepisy ustępu 1 
art. 3 oraz art. art. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 1 sierpnia 
1923 r. w sprawie środków prawnych od orzeczeń 
władz administracyjnych (Dz. U. R. P. N2 91 poz. 712)". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej: 
J. Jankowski 

251. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wojskowych 

z dnia 27 kwietnia 1926 r. 

w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia 
wykonawczego do ustawy o podstawowych obo· 
wiązkach i prawach szeregowych wojska pol-

skiego z dnia 13 czerwca 1925 r. 

Na zasadzie art. 109 ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach 
szeregowych wojska polskiego (Dz. U. R. P • .N9 72, 
poz. 698) zarządza co następuje: 

§ 1. §§ 3 i 7 rozporządzenia wykonawq:ego 
z dnia 13 czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P. N!! 77, 

' poz. 539) otr-zymuje następujące brzmienie: 
,,§ 3. Po nabożeństwie dowódca formacji, 

względnie wyznaczeni przez niego oficerowie 
wydają komendę "do przysięgi". Poczet cho
rągwiany występuje przed front z rozwiniętą 
chorągwią (sztandarem), przy której staje do
wódca formacji, poczem duchowny danego wy
znania odczytuje rotę przysięgi w języku pol
skim, a szeregowi powtarzają za nim głośno 
poszczególne zdania, przyjmując postawę, prze
pisaną regulaminem". 

,,§ 7. Odmawiający złożenia przysięgi będą 
za niewykonanie rozkazu służbowego pociągnięci 
do odpowiedzialności sądowej. Wyjątek usta
nawia osobne rozporządzenie". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wojskowych: Żeligowski 

252. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 

z dnia 27 kwietnia 1926 r. 

o zmianie rozporządzenia z dnia 14 wrzefmia 
1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i zmianie 
niektórych warunków przyjmowania prze~;yłek 
pocztowych oraz rozporządzenia z dnia 15 kwie
tnia 1924 r. -w sprawie ustalenia taryf p/oczto
wych, telegraficznych i telefonicznych w walu-

cie złotowej. 

Na mocy art. 17 ustaVlY z dnia 3 czerwca 1924 r. 
o poczcie, telegrafie i telefotlie (Dz. (I. R. P. N2 58, 
poz. 584) zarząd!a się co następIoJje: 

§ 1. § 11 rozporządzenia Ministra Przemysłu 
I Handlu z dnia 14 września 1925 r. o ustaleniu 
taryfy · pocztowej .i zmianie niektóry(,h warunków 
przyjmowania przesyłek pocztowych (Dz. U. R. P. 
.N9 99, poz. 702) otrzymuje brzmienie następujące: 

"Opłaty oraz odszkodowania za paczki obrotu 
zagranicznego podane w taryfach we frankach i cen
tymach złotych przelicza się na walutE: złotową według 
obowiązującej ka~docześnie równowartości złotego 
polskiego do franka złotego". 

§ 2. § 3 rozporządzenIa Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 15 kwietnia 1924 r. w sprawie usta
lenia taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych 
w walucie złotowej (Dz. U. R. P. N2 37, poz. 397) 
otrzymuje brzmienie następujące: 

"Wszelkie opłaty telefoniczne dla obrotu zagra
nicznego podane w odnośnej taryfie we frankach 
i centymach żłotych przelicza się na walutę złotową, 
według każdocześnie obowiązująceł równowartości 
złotego polskiego do franka złotego '. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wc:hodzi w życie 
z dniem 5 maja 1926 r. 

Minister Przemysłu ł Handlu: OS/Bekl 

253. 

Rozporządzenie M.inistra Przemysłu i Handlu 

z dnia 27 . kwietnią 1926 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw 
Wewnętrznych i Spraw Wojskowyc:h, o zmianie 
rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 10 października 1924 r. wydanego w po
rozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakła
dania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń 
radjotechnicznychoraz w sprawie wyrobu sprzętu 

radjotechnicznego i handlu tym sprzętem. 

Na mocy artykułów 1, 7, 8, 9, 11, 12, 17,28,30 
i 32 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, te
legrafie i telefonie (Dz. U. R. P. z r. 1924 N2 5S 
poz. 584) zarządza siEC co nastE:puje: 


