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810. 

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 
z dnia 7 października 1927 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu 
oraz Rolnictwa o sposobie zaprzysięgania człon

ków komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych. 

Na mocy cz. 3 art. 28 ustawy z dnia 28 grudnia 
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. 
z 1926 r. N2 l, poz. 1) zarządza się co następuje: 

§ 1. Oznaczeni w § 3 rozporządzenia Ministra 
Reform Rolnych z dnia 27 czerwca 1927 r. (Dz. U. 
R. P. NQ 70, poz. 616) członkowie komisyj klasyfika
cyjno-szacunkowych winni dla objęcia czynności urzę
doweJ złożyć przysięgę wedle roty następującej: 

"Przysięgam wobec Pana Boga Wszechmogą
cego i Wszechwiedzącego, że jako znawca, powołany 
do udziału w charakterze członka w pracach komisj i 
kłasyfikacyjno·szacunkowej przy okręgowym urzędzie 
ziemskim w ..... , tak stan rzeczywisty szacowa
nych nieruchomości zgodnie ze zbadanym na gruncie 
istotnym stanem określać i przedstawiać będę jak 
również orzeczenia moj e o ich wartości składać będę 
wedle mej naj lepszej woli, wiedzy, doświadczenia 
i sumienia. Tak mi Panie Boże dopomóż. Amen." 

§ 2. 1) Przed zaprzysiężeniem znawców
członków komisyj klasyfikacyjno·szacunkowych przyj
mujący przysięgę winien pouczyć o skutkach karnych 
złamania składanej przysięgi. 

I 2) Złożenie przysięgi, oznaczonej w § l, winno 
być stwierdzone protokólarnie z zaznaczeniem, iż 
przewidziane w cz. 1 pouczenie zostało udzielone. 

. § 3. Przewodniczący komisji klasyfikacyjno
szacunkowej przed przystąpieniem komisj i do czyn
ności w poszczególnym objekcie winie n wezwać 
oznaczonych w § 1 znawców, że czynności swe winni 
spełniać z powołaniem się na złożoną wedle § 1 
przysięgę i pod odpowiedzialnością, ze złożenia tej 
przysięgi wypływającą. Dokonanie tego wezwania 
winno być stwierdzone w protokóle. 

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

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Skarbu: a. Czec!;owicz 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

81 l. 
Rozporządzenie Ministra Komunikacji 

z dnia 14 października 1927 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach 
i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich 

kolei normalnotorowych. 

Na mocy art. 4 p. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 
1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Zelaznych 

i o organIzacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. 
N2 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezy· 
denta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. 
w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji 
(Dz. U. R. P. N2 97, poz. 567) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. W taryfie towarowej polskich kolei nor
malnotorowych, ogłoszonej jako załącznik do rozpo~ 
rządzenia Ministra Komunikacji z dnia 22 grudnia 
1926 r. (Dz. U. R. P. N2 129, poz. 778) i uzupełn i o
nej rozporządzeniami Ministm Komun ikacji z dnia 
23 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. Ng 15, poz. 114), 
z dnia 5 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. N2 33, poz. 
299), z dnia 6 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. N2 35, 
poz. 316), z dnia 10 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. 
N2 37, poz. 334), z dnia 28 kwietnia 1927 r. (Dz. U. 
R. P. Ng 46, poz. 418), z dnia 20 sierpnia 1927 r. 
(Dz. U. R. P. N:! 76, poz. 671) i z dnia 27 września 
1927 r. (Dz. U. R. P. Ng 85, poz. 767) wprowadza się 
zmiany i uzupełnienia następują<:e: 

W części V Taryfy towarowej polskich kolei 
normalnotorowych "Taryfy wyjątkowe " wprowadza 
się zmiany następujące: 

W taryfie wyjątkowej N2 11 na przewóz miału 
węglowego w p. 2 "Oplaty" stacja "Zagórz " (Dz. U. 
R. P. N2 85, poz. 767) zmienia się na "Zagóżdżon". 

W taryfie wyjątkowej XIX na wywóz węgla ka- -' 
miennego w p. 2 "Opłaty" w ustępie drugim po
zycje a) i b) otrzymują nowe brzmienie: 

"a) do Gdyni i Gdańska : za węgiel i t. d. -
po 7,7 zł. od tonny, 
za koks-po 8,7 zł. 
od tonny, 

b) do Tczewa: za węgiel i t. d. - po ~ 7,0 zł. 
od tonny, 
za koks - po 8,0 zł. 
od tonny ". 

§~. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 15 paź
dziernika 1927 r. 

Minister Komunikacj i: Romocki 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwel: K. Niezabytowski 

812. 

Oświadczenie rządowe 

1. dnia 5 września 1927 r. 

w sprawie przystąpienia Estonji do międzyna
rodowej konwencji, dotyczącej ochrony utwo
rów literackich i a rtystycznych, podpisanej 
w Bernie dnia 9 września 1886 r., przejrzanej 
w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. , oraz do proto
kółu dodath:owego z dnia 20 marca 1914 l". do po-

wyższej konwencji. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Rządu Związkowego Szwajcarji, że 


