
528 Dziennik Ustaw. Poz. 376, 377, 378 i 379. . N!! 42~ 
-~----------------------------------------------------------------------------------

376. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 13 kwietnia 1927 r. 

w sprawie dyzlokacji sądów pokoju w powie
cie postawskfm w okręgu sądu okręgowego 

w Wilnie. 

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. 
w sprawie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. N!! 14, 
poz. 170) tudzież § 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 czerwca 1922 r. o zmia,nie obowiązujących 
w ziemi wileńskiej przepisów prawnych o ustroju są
downictwa (Dz. U. R. P. N2 47, poz. 414) zarządzam 
co następl,lje: 

§ 1. Utworzoną rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1927 r. (Dz. 

• U. R. P. N2 13, poz. 102) gminę wiejską Woropajewo 
włącza się do okręgu sądu pokoju w Postawach. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwo~ci: A. Meysztowicz 

377. 

Rozporządzenie . Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 25 kwietnia 1927 r. 

o dyzlokacji sądów pokoju w powiatach opo
czyńskim i koneckim w okręgu sądu okręgo

wegą w Radomiu. 

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. 
o dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 170) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Gmin.ę Sworzyce wyłącza się z okręgu 
sądu pokoju w Zamowie i włącza się ją do okręgu 
sądu pokoju II okręgu w Końskich. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 czerwca 1927 r. 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

378. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej 

z dnia 2 maja 1927 r. 

W sprawie zmiany zakresu terytorjalnego dzia
łalności okręgowych urzędów ubezpieczeń z sie

dzibą w Warszawie i Lwowie. 

Na podstawie art. 98 i 102 ustawy z dnia 
19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na 
wypadek choroby (Dz. U. R. P. N~ 44, poz. 272) za
rządzam co następuje: 

§ 1. Obszar województwa kieleckiego, przy
dzielony rozporządzeniem [viinistra Pracy i Opieki 
Społecznej z dnia 26 maja 1924 r. w przedmiocie 
tymczasowego .... rozszerzenia działalności okręgowych 
urzędów ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie i Lwo- · 
wie (Dz. U. R. P. N!! 48, poz. 491) do ,zakresu tery
torjalnego działalności okręgowego urzędu ubezpie
czeń w Warszawie wyłącza się z tego zakresu i przy
dziela do zakresu terytorjalnego działalności okręgo' 
wego urzędu ubezpieczeń z siedzibą we Lwowie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w f y-
de z dniem ogłoszenia. . 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dl'. JUl'kiewicz 

379. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 11 kwietnia 1927 r. 

v.r sprawie przystąpienia Gujany Francuskiej do 
Międzynarodowej Konwencji Radjotelegraficz
nej, podpisanej w LondynIe dn. 5 lipca 1912 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości zgodnie 
z komunikatem Poselstwa ł\ngielskiego w Wars~awie 
z dn. 7 marca 1927 r., że Gujana francuska zgłosiła 
d'n. 5 stycznia 1927 r. Rządowi Brytyjskiemu swe 
przystąpien ie .do Międzynarodowej Konwencji Radjo· 
telegraficznej, podpisanej w Londynie dn. 5 lipca 
1912 r. (Dz. U. R. P. z r. 1922 NQ 88, poz. 795). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
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