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286. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji, podpisanej w Bu
dapeszcie dnia 7 listopada 1922 r. pomiędzy Austrją, 
Węgrami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczą
cejprzeniesienia wierzytelności oraz wkładów, po
siadanych w Królewskiej Węgierskiej Pocztowej Ka
sie Oszczędności przez obywateli terytorjów, odstą
pionych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie 

przez b. Cesarstwo Austrjackie. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji, 
podpisanej w Budapeszcie dnia 7 listopada 1922 r. 
pomiędzy Austrją, Węgrami, Polską, Rumunją, Kró
lestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czecho
słowacją, dotyczącej przeniesienia wierzytelności 
oraz wkładów, posiadanych w Królewskiej W ęgier
skiej Pocztowej Kasie Oszczędności przez obywateli 
terytorjów, odstąpionych przez b. Królestwo Wę
gierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień konwencji Ministrowi Skarbu. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zales'ki 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: ll!.nacy Matuszewski 

287. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1931 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej 
o repatrjacji marynarzy, przyjętej jako projekt na 
IX sesji ogólnej konferencji Międzynarodowej Orga
nizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 

23 czerwca 1926 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji 
m,iędzynarodowej o repatrjacji marynarzy, przyjętej 
jako projekt na IX sesji ogólnej konferencji Między
narodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Gene
wie dnia 23 czerwca 1926 r. 

Art. 2. Wykonanie . niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień, zawartych w powyższej konwencji, Mi
nistrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi Pracy 
i Opieki Społecznej. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 
Minister Spraw Zagrani'cznych: August Zaleski 
Minister Przemysłu i Handlu: A. Prystor 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Hubicki 

288. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam usta.wę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 20 marca 1931 r. 

o likwidacji stosunków żelarskich na Spiszu. 

Art. 1. (1) W gminach Spisz a, przyłączonych 
do Rzeczypospolitej, żelarze, t. j. osoby, które wza
mian za wykonane robocizny na rzecz właścicieli 
ziemskich mają w użytkowaniu pewne nieruchomo
ści, mogą nieruchomości te (grunty wraz z budynka
mi oraz z przynależnościami) nabyć na własność za 
odpowiednią cenę wykupu. 

(2) Przepisom niniejszej ustawy podlegają 
wszystkie nieruchomości, które żelarze otrzymali 
w użytkowanie przed 12 listopada 1921 r., bądźto 
na czas określony, bądź na czas nieograniczony i po
siadają je nadal w użytkowaniu w chwili wejścia 
w życie niniejszej ustawy. 

Art. 2. (1) Cenę wykupu nieruchomości, użyt
kowanych przez żelarzy .(gruntów wraz z budynka
mi oraz z przynależnościami), stanowić będzie za 
1 ha gruntu ornego w I-ej klasie kwota 216 zł. Ceny 
niższych klas gruntów ornych oraz ceny innych użyt
ków określane będą według powyższej ceny gruntów 
ornych I-ej klasy z uw~ględnieniem stosunku war
tości poszczególnych klas i użytków, wynikającego 
z rozporządzeń, powołanych w części 2 niniejszego 
artykułu. 

(2) Klasyfikacja użytków rolnych dokonywana 
będzie według zasad, zawartych w rozporządzeniach 
Ministra Reform Rolnych, wydawanych w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu na podstawie cz. 3 art. 27 
ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu re
formy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. l, poz. 1). 

Art. 3. Żelarze, którym przed dniem 12 listo
pada 1921 r. przysługiwało prawo pasania bydła na 
gruntach właścicieli ziemskich, mogą w toku postę
powania wykupowego nabyć dodatkowo na warun
kach, określonych wart. 2, obszar użytków rolnych, 
nadających się na cele pastwiskowe, według norm 
0,50 ha w III klasie gruntów ornych (cz. 2 art. 1) na 
1 dużą sztukę bydła, przyczem przyjmuje się, że 
5 małych sztuk bydła (owce, kozy) odpowiada 1 du
żej sztuce (krowy, konie). W pozostałych klasach 
i w innych użytkach ekwiwalent oblicza się 
z uwzględnieniem stosunku wartości, wynikającego 
z rozporządzeń, powołanych w cz. 2 art. 2. 

Art. 4. (1) Z chwilą uprawomocnienia się 
orzeczenia o wykupie nieruchomości żelarskich 
(art. 11) gasną wszelkie obowiązki żelarzy do wyko-


