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w powiecie morskim: 
t t l) 275 ha z nieruchomo~ci Stare Obłuże k. 8, 

stanowiącej własność Marcina Thymiana; 

112) 200 ha z nieruchomości Nowe Obłuże 
k. 18, stanowiącej własność Hermana Thymianai 

113) 145 ha z nieruchomości Słefanowo k. 4, 
stanowiącej własność Reinharda Pennerai 

114) 125 ha z nieruchomości Suchy Dwór k. 31, 
stanowiącej własność Hansa Leinweberai 

w powiecie sępołeńskim: 

115) 180 ha z nieruchomości Wałdówko k. 1. S, 
126. stanowiącej własność Uiricha Krugerai 

116) 18S ha z nieruchomości Przepałkowo k. l, 
stanowiącej własność Waltera Rasmusa; 

w powiecie starogardzkim: 

117l 215 ha z nieruchomości: Miradowo k. 1, 
Biały Bukowiec k. l. Białachowo k . 22 iZblewo 
k. 349. stanowiących własność Eryki Muller; 

t 18) 350 ha z nieruchomości Sucumin k. l, sta
nowiącej własność Mety Albrecht; 

w powiecie świeckim: 

t 19) 300 ha z nieruchomości Jaszcz k. 67, sta
nowiącej własność Władysława Szukaiskiego; 

w powiecie tczewskim: 
1201 350 ha z nieruchomości Stanisławie k. 1, 

sŁanowiąc\!j własność Kurla Linck'a; 

121) 215 ha z nieruchomości Morzeszczyn k. 29, 
stanowiącej własność Elżbiety Roehrig; 

1221 395 ha z nieruchomości Lipia Góra k. 5t, 
stanowiącej własność Ernesta i Małgorzaty Barn
beck; 

t 23) 300 ha z nieruchomości Łukocin k. t. sta
nowiące; własność Monlki Wojnowskiej i Jana Czar
neckiego; 

w powiecie toruńsk im: 

124) 180 ha znieruchomoki Bielawy-Kaszczo
rek k. 121. stanowiącej własność Marii Sułkowskiej; 

w powiecie toruńskim iwąbrzeskim: 

t 25) 300 ha z nieruchomości: Turzno k. t, 
Brzeźno k. ' I i Wielkołąka k. 1 A, 4, stanowiących 
wlasnosć Felicji Gajewskiej. 

§ 3. Oznaczone w § 2 obszary ulegną odpo
wiedniemu zmniejszeniu. o ile wykonanie wykazu 

- imiennego uszczupliłoby uprawnienia właścicieli, 
wynikające z przepisów art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 
grudnia 1925 r. o wy konaniu reformy rolnej (Dz. U. 
R. P. z 1926 r. Nr. 1. poz. l) oraz rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 
r, o wyłączeniu gruntów na cełe gospodarstwa leś
nego (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 203). 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Minlstrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych. 

\ • 

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

Prues Rady Ministrów: 
Marjan Zyndram-Kościalkowski 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. PoniatowskI 

109. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 7 lutego 1936 r. 

O ustaleniu planu puc:elacyjnego na rok 1937. 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 28 grudnia 
1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U, R. P. 
z 1926 r. Nr. l, poz, 1), art. 1 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitei z dnia 19 grudnia 1927 r. 
O terminach ogłoszenia i wykonania planów parce
lacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości. po
dlegających wykupowi na cele reformy rolnej (Dz. 
U. R. P. Nr. 114. poz. 973) zarządza się co następuje: 

§ 1. Plan parcelacyjny na rok t 937 obeimuje 
następujące obszary w poszczególnych wojewódz
twach: 

1) grunty państwowe i Państwowego Banku 
Rolnego: 

1100 ha 
600 II 

1000 II 

6300 " 
1200 .. 

700 u . 

5'00 " 
1500 u 

7800 u 

5900 " 
3400 u 

w wojew6dztwie warszawskiem, 
" łódzkiem, 
II kieleckiem, 
" lubels<kiem. 
" białostockiem. 
" wileńskiem. 
II nowogródzkiem. 
II poleskiem, 
" wołyńskiem, 
II poznańskiem, 
u pomorskierni 

2) grunty prywatne: . / 

11000 ha w województwie warszawsklem, 
9000 u u łódzkiem, 
6000 ., " kieleckiem, 

11500 u " lubelskiem, 
5000 u " białostockiem, 
7000 " " wileńskidmk.' 
7000 u " nOlof~ó z -lem, 
4000 " " po les. lke~, 
8000 u - u wo yns lem, 
8000 " " tarnopolskiem, 
2000 " u stanisławowskiem, 
7000 u " lwowskiem, 
2500 " " krakowskiem, 

20000 u " poznańskiem, 
12000 u " pomorskiem. 
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§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszel!O 
porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych. 

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

Prezes Rady Ministrów: 
Marian Zyndram-Kośclalkow6k' 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniatowski 

110. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 31 stycznia 1936 f. 

wyduew porozumieniu z Ministrem Prr:emysłu 
i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych 
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 10 czerwca 1933 r. o ustaleniu cen sprzedaż-

nych spirytusu na cele niekoDsumcyjne. 

Na podstawie art. 45 i 71 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. 
o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu oc
towego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholo
wych (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 586) zarządza się co 
następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 
10 czerwca 1933 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spi
rytusu na cele niekonsumcyjne (Dz. U. R. P. Nr. 46, 
poz. 361) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 7 mar
ca 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 95) wprowadza 
się zmiany następujące: 

1) w § 2 w punkcie al zmienia się oznaczenie: 
"w punkCie d)" na oznaczenie: "w punkcie e)", 

2) w § 2 zamiast punktów dl i ej wprowadza li, 
punkty dl, e) i f) o brzmieniu następującem: 

"d) za spirytus surowy lub spirytusy 
rektyfikowane poślednich ~atun-
ków do wyrobu octu. . • ~ • 1,20 zł 

e) za spirytus do wyrobu: eteru, po
litur, lakierów, syntetycznych 
środków leczniczych, preparatów 
organołerapeutycznych, stabiliza
cji ziół, materjałów wybuchowych 
i na wszelkie inne cele przemy· 

. słowe z wyłączeniem przemysłów 
artykułów spożywczych, oraz za 
spirytus skażony na cele dezyn
fekcyjne dla zakładów leczni
c~ych (szpitali, ambulatorjów, kU
mk, sanatorjów i t. p.): 
1. za. rektyfikat I gatunku lub 

Splryt~s odwodniony. • . • 0,90 d 
2. za spIrytus surowy lub spiry-

tusy rektyfikowane poślednich 
llaŁunków. • • • I I • J 0,80 zł 

f) do celów napędowych łącznie ze 
środkiem skażającym: 

1. za rektyfikat l gatunku lub spi-
rytus odwodniony. . . . . 0,45 zł 

2. za spirytus surowy lub spiry-
tusy rektyfikowane poślednich 
gatunków. . . . • . . . 0,33 d". 

3)§ 4 otrzymuje brzmienie następujące: 
1. "Za denaturat w detalu Cenę spr~edażn, 

ustala się jak następuje: 
aj o mocy 92° łącznie z butelką 
1 litr 0,75 litra 0,5 litra 

0,95 zł o.iS-Z-ł - 0.55 zł 
bJ o mocy 92° w blaszankach (bez wartości opa

kowania) 0,75 zł za litr. 
2. Denaturat o mocy 92° w butelkach o pojem

ności 0,75 litra będzie sprzedawany w miarę posiada
nych zapasów". 

4) W § 5 dodaje się nowy U&tęp o brzmieniu 
następującem: 

"Przepis POwyższy mo·że być stosowany równid 
w przypadkach, wymagających ustalania w drodze 
wyjątku obniżonych cen dla poszczególnych gałęzi 
przemysłów". 

§ 2. Znaidujące się w sprzedaży w dniu wej
ścia w życie niniejszego rozporządzenia zapasy dena
turatu mogą być sprzedawane po cenach ustalonych 
rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46. poz. 361) w dą~u dni 
czternastu, licząc od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty. 
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

ut. 
OśWIADCZENIE RZĄDO~IE 

z dnia 14 listopada 1935 r. 

w sprawie złożenia przez Australję dokumentu raty
fikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych 
prawideł, dotyczących międzynarodowego przewoz.u 
lotniczego z dnia 12 października 1929 r. oraz w spra
wie uzupełnienia do poprzednich przystąpień teryto-

rjów brył yjskich. 

Podaje się niniejszem do wiadomości. że w wy
konaniu postanowień art. 37 konwencji o ujednostaj
nieniu niektórych prawideł. dotyczĄcych międzyna
rodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz 
Z protokółem dodatkowym w Warszawie dnia 12 paź' 
dziernika 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 8. poz. 49), 
został zło:tony w archiwum Ministerstwa Spraw Za
Ilranicznycb W Warszawie dnia 1 sierpnia 1935 r. 


