
NI! 113. Dziennik Ustaw. Poz. 959, 960 i 961. 1611 

bezrobocia (Dz. U. R. P. ·NI! 67, poz. 650) zarządza ' si~ 
C:O~ następuje: 

§ 1. W § 1-szym rozporządzenia Rady Mini
ostrów z dnia ' 11 marca 1925 r. w sprawie rodzajów 
przedsi ębiorstw i zakładów pracy państwowych i sa
morządowych oraz kategoryj zatrudnionych w nich 
robotników, podlegających obowiązkowi zabezpiecze
n ia na wypadek bezl obocia (Dz. U R. P. NI! 27, poz 192) 
po słowach: "w Chorzowie" dodaje się słowa: ni ta
kiejże fabryce w Tarnowie." . 

§ 2. Wykonanie ninie jszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w po

, r~zumieniu z innymi zainteresowanymi ministrami. 

" § 3. ' Rozpo rządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

960. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 6 grudnia 1927 r. 

w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy 
gruntów państwowych, położonych pomiędzy 
ulicami filtrową, Raszyńską, Wawelską i Suchą 

; na cele rozbudowy miasta. 

Na podstawie art. 14 i 42 rozporządzenia Pre· 
' zydenta Rzeczypospo litej z dnia 22 kwietnia 1927 r. 
'6 rozbudowie miast (Dz. U. R. P. NI! 42, poz. 372) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Odstępuje się gminie m. st. Warszawy 
na cele rozbudowy miasta grunty stanowiące wła
sność Skarbu Państwa, położone w Warszawie w gra
nicach pomiędzy ulica mi Filtrową, Raszyńską, Wa-

, welską i Suchą. 

§ 2. Część gruntów wymienionych w § 1 prze
znaczoną pod zabudowę domami mieszkalnemi we
dług planu za budowy zatwierdzonego przez Ministra 
Robót Publicznych dnia 27 marca 1926 r. a miano· 
wide: jeden blok przy ulicy Raszyńskiej o powierzch
ni 6869,65 m. kw., jeden blok przy zbiegu ul. Ra
szyńskiej i Filtrowej o powierzchni 4638,60 m. kw., 
cztery bloki przy ul. Filtrowej po 5017,90 m. kw. 
każdy, trzy przy ul. Filtrowej po 5170,85 m. kw. każ
dy i jeden blok przy zbiegu ul. Suchej i Wawelskiej 
o powierzch ni 5009,76 m. kw. razem dziesięć bloków 
o powierzchni 5 ha 2102,16 m. kw. odstępuje się 
gminie m. st. Warszawy za cenę w § 4 oznaczoną. 

§ 3. Odstępuje się gminie m. st. Warszawy 
bezpłatnie: a) z gruntów wymienionych w § 1 część 

. tYch gruntów przeznaczoną według wspomnianego 
. w § 2 planu zabudowy pod ulice, place i zieleńce 

publiczne o lączn.ej powierzchni 12 ha 9349 m. kw. , 
b) znajdujące się na gruntach wymienionych w § 1 

. . zabudowania, z wyjątkiem normalr.otorowej boczni-
. , cy kolejowej dQ lotniska wojskowego. 

§ 4. Cena sprzedażna gru ntów wymienionych 
w § 2 wynosi 9,15 złotych w złocie za jeden metr 
kwadratowy gruntu, czyli ogółem 476.734,76 złotych 
w zło ~::ie. Spłata Skarbowi Państwa należności z te
go tytułu przez gminę m. sto Warszawy nastąpi 
w równych ratach rocznych w przeciągu 10 lat 
z oprocentowaniem sześć od sta rocznie. Pierwsza 
rata płatną jest w ciągu jednego roku od daty prze
jęcia gruntów przez magistrat m. st. Warszawy. 

§ 5 . . Grunt pod wspomnianą w § 3 p. b) boczni
cą pozostaje nadal w bezplatnem użytkowaniu Skar
bu Państwa. Usunięcie tej bocznicy nastąpi na mo
cy zarządzenia Ministra Komunikacji, wydanego w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Mini
strem Robót Publicznych. 

§ 6. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
w szczególności zaś ustalenie bliższych warunków 
pr7ejęcia wzgl~dnie nabycia przez gminę m. sto War· 
szawy gruntów odstępowanych niniejszem rozporzą
dzeniem, tudzież dalszego użytkowania tych gruntów, 
porucza się Ministrowi Robót Publicznych. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Pilsudski 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

961. 

. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 6 grudnia 1927 r. 

O zaliczeniu gruntów na poczet wykonania wy
kazu imiennego na rok 1927. 

Na podstawie cz. 1 art. 19 ustawy z dnia 28 grud~ 
nia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. 
P. z r. 1926 NI! 1, poz. 1) zarządza się co następuje: 

§ 1. Obowiązek parcelacyjny, wynikający z roz
porządzenia Rady MinistrÓw z dnia 5 stycznia 1927 r. 
o ustaleniu na rok 1927 wykazu imiennego 
nieruchomości ziemskich, podlegających wykupo
wi (Dz. U. R. P. N2 2, poz. 13), może być 
uznany za wypełniony, o ile właściciel zamiesz
czonej w tym wykazie nieruchomości ziemskiej do
browolnie i we właściwym czasie rozparceluje w ro· 
zumieniu cz. 3 art. 11 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej lub sprzeda Państwowe
mu Bankowi Rolnemu należący do tegoż właściciela 
obszar nie mniejszy od wskazanego w wykazie imien
nym, a wchodzący czdciowo lub całkowicie w skład 
nieruchomości ziemskiej, niewymienionej w wykazie 
imiennym, lecz położonej w tym samym okręgu 
ziemskim, powiecie lub grupie powiatów, stosownie 
do podziału, ustanowionego w rozporządzeniu Rady 
Ministrew z dnia 13 stycznia 1926 roku o ustaleniu 
planu parcelacyjnego na rok 1927 (Dz. U. R. P. NI! 7, 
poz. 42). 

§ 2. Uznanie w myśl § 1 obowiązku parcela
cyjnego za wypełniony przez właściciela zwalnia na-
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leżącą do niego, a ziilmieszczoną w wykazie imien
nym nieruchomość ziemską od skutków, przewidzia
nych w cz. 2 art. 20 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. 
o wykonaniu reformy rolnej. 

§ 3. O zastoso waniu postanowień § 1 do posz
czególnych nieruchomości ziemskich, zami eszczonych 
w wykazie imiennym. decyduje Minister Reform Rol
nych według swobodnego uznania. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Piłsudski 

f"lnlster Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

962. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 16 g'rudnia 1927 r. 

w sprawie włąr~zeHia nowych p o w iatów 
do okr<19Ów wyborczych. 

Na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 28 lipca 
1922 r., zawierają cej ordynację wyborczą do Sejmu 
(Dz. U. R. P. N:! 66, poz. 590), zarządzam co następuje: 

§ 1. Nowe powiaty utworzone: 
1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 

grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. NQ 125, poz. 727), 
2) rozpo rządzeniem Prezyd e nta Rze czypospo

litej z dnia ~ O pa ź dzi e rnika 1926 r. (Dz. U. R. P. N~ 117, 
poz. 678) i rozporzą dleniem Rady Ministrów z dnia 
~8 . grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nil 128, poz. 760), 

3) rO lporząd zenlem Rady Ministrów z dnia 8 
listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. NQ 122, poz. 991), 

4) rozporządzeniem Rady JV\in istrów z dnia 16 
lipca 1924 t. (Dz. U. f<. P. N2 68, poz. 655), 

5) ro z porządze niem Rady Ministrów z dnia 
6 grudni a 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 116, poz. 1051), 

6) ro z porządzeniem Rady Mini s trów z dnia 
26 czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P. NQ 67, poz. 472) 
w myś l art. 10 ust. 4 ustawy Z dnia 28 lipca 1922 r., 
zaw i erając ej ordynację wyborczą do Se jmu (Dz. U. R P. 
Nil 66. p r z. 590). włącza s i ę z mocą cbowiązującą od 
Gasy utworzenia t ych powiatów, do następuiących 
okr~gów wyborczych: -

powia t za wie rci a rlsld do okręg u NQ 21, 
powi at morski do okr~ gu Ng 29, 
powiat m a kowski d o okręg u N2 43. 
powia t kosto pol ski do ok rę g u N2 57, 
powia t zdolbun o wsl,i do ok ręgu NQ 58, 
powiat stcli ń - k i do okręgu N2 60, 
powiat ll1 o l od c czańs ki do okręg u N2 62. 
powiat post aVJs l~i do okrE:gu NQ 64. 

§ 2. Rozporządzenie ni niejsze wchodzi VI ży
cie i dniem b s; !oszenia. 

f'l'ti nister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Sktadkowski 

• 

963. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 17 listopada 1927 r. 

W sprawie przystąpienia Wysp Karolińskłch, 
znajdujących sit:i pod mandatem Japonji, do 
międzynaro dowej konwencji radjotelegraflC!l~ 
nej, podpisanej w londynie dnia 5 lipca 1912 r. 

Podaj e się niniejszem do wiadomości, zgodhie 
z komunikatem Rząd u Brytyjskiego z dnia 5 paź
dziernika 1927 r., że w ,dniu 5 sierpnia 1927 r. Za
rej estrowane zostało przystąpienie Wysp Karolińsklch, 
znajdujących się pod mandatem Japonji, do między
narodowej konwencji ra dj o tel egraficznej, podpisanej 
w Londyni e dnia 5 lipca 1912 r. (Dz. U. R. P. 
z 1922 r . NQ 88, poz. 79:'). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

964. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 22 listopada 1927 r. 

W sprawie ratyfiltacji prze z Rząd Holenderski 
międzynarodowej k on wen cj i o zwalczaniu obie. 
gu i handlu wydawn ictwam i p o rnograficznemi, 
podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. 

Podaje się nini ejszem do w i adomości, zgo dnie 
z komunikatem Sekretarj ZJ tu Ligi Narodów z dnia 
26 września 1927 r., że w d niu 13 września zareje
strowana zost ~ !a dokomm a przez Rząd Holenderski 
ratyfikacja międzynarodowej konwencji o zwalczaniu 
ob iegu i handlu wydawn ictwami porno graficznemi, 
podpisanej W Ge ne wie dnia 12 września 1923 r. (Dz. 
(1. R. P. z t. 1921 NQ 71, poz. 621). 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

965. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 25 listopada 1927, r. 

w sprawie przystąpienia lcolonji brytyjskiej 
Sierra Leon e do mi~d2y narod()wej konwencji , 
doty czącej zwalcza n ia ha n d lu żywym towarem, 
podpisanej w Paryżu dn ia 4 maja 1910 roku. 

Pod aje się n iniejsz ern do w i adomości, zgodnie 
z komuni ka te m RLąd u Fra ncus kieg o z dnia 29 paZ
dzie rnika 1927 r., Że w dn. 27 września 1927 r. za
rejestrowane zo s ta ł o d o kon ~ ne przez Rząd Brytyj
ski przystąpie ni e kol o nj i S ie rra Leone do między
narodowej konwencji, d otyczące j zWulczania handlu 
zywym towarem, po dpisa nej IN Paryżu dnia 4 maja 
1910 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 87, poz. 783). 

Minister Spraw Zag ranicznych: August Zaleski 


