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ciągnięte oznaczają numer ob li ga.cji, na którą padła 
wygrana. , 

Jeden z przedstawicieli Ministerstwa Skarbu od
czytuje każdorazowo wyci'ągnię~" liczbę, okazując 
równocześnie zwitek członkom komisji i publiczności. 

Po każde m wyciągnięciu z urn zwitków z nu
merami przewodn iczący komisji niezwłocznie wypełni 

I urny nowemi zwitkami z tymi samymi nurrferami. 
Mieszania i ciągnienia zwitków dokonują siero

ty z ochron, utrzymywanych przez Warszawskie To
warzyśtwo Dobroczynności. 

Zamiast urn można przy losowaniu użyć kół 
loteryjnych. 

O ile w jednem losowaniu będą wyciągnięte 
z wszystkich urn same zera, wówczas powtarza się 
ciągnienie z urny N2 III przy~zem wyciągnięta z tej 
urny liczba oznacza numer obligacji, na którą padła 
wygrana. . . 

O ile wygrana padnie na numer, który już wy
lo~owano w poprzednich ciągnieniach wówczas prze
prowadza się ponowne losowanie. 

.Dzień, miejsce i godzina losowania, skład ko-
, misji, ilość złożonych do każdej urny (koła) zwitków, 

numery obligacji, na które padły wygrane, zarządze
nie powtórnego ciągn~enia w wypadkach powyżej 
wymienionych notuje się w protokóle, który podpi
suj" wszyscy · członkowie komisji. 

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

Minister Skarbu: W. arabski 

490. 
Rozporządzenie Ministra Skarbu 

. . z dnia '31 maja 1924 r. 
uzupełniające ' rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 29 września 1923 r., dotyczące wyko
nania ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przed· 
miocie ,wyrównani~ podatków gruntowych, oraz 
zastosowania ulg w tychże podatkach zpowo
du szkód, 'poniesionycł) wskute~ działań w'ojen-

' nyc~ i klęsk żywiołowych. 
. 1'121 podstawie art. 12 i 19 ustawy z dnia 15 

czerwca 1923 r. (Dz. U~ R. P. Ng. 65 poz. 505) w przed
miocie wyrównania podatków gruntowych, tudzież 
niektórych podatków budynkowych, zarządza się: co 
nastę:p .... je: l 

§ l. Oznaczony w § 5 rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 29 września 1923 r. (Dz. U. R. P. 

. Mg 101 poz. 797) na dzień 1 grudnia 1923 r., termin 
, wnoszenia podań o uzyskanie f zniżek w podatkach 

gruntowych ' łub budynkowych-dotyczy tylko ulg po· 
'datkowych za rok 1923.' 

VI c;.elu uzyskania zniże.k. vi podatkach gruhto
wych na lata 1924 i 1925, płatnicy mogą wnosić po
dania do właściwego ' urzędu skarbpwego do dnia 31 
lipca 1924 r. • . . 

§ 2. U~tę:p drugi §, 1~ rozporządzenia Ministra 
Skprbu z dOla r 2~ wrzesma 1923 r. (Dz. U. R. P. 
Mg 101 poz. 797) otrzymuje brzmienie następujące: 

"O rozłożeniu na raty na bas nie dłuższy, niż 
jeden rok takich należności skarbowych, które wy
noszą jednora~owonajwyżej 500 złotych od jednostki 
podat~owej" . 

§ 3. Paragraf 13 rozporządzenia Ministra Skar
bu z dnia 29 września 192-3 r. (Dz. U. R. P. N2 101 
poz. 797) otrzymuje brzmienie nash~puj"ce: 

"Gdy prośba dotyczy odroczenia lub rozłożenia 
na raty' sumy powyżej 500 złotych lub na czas dłuż- . 
szy niż wskazano w poprzednim paragrafie, Urząd 
skarbowy występuje z odpowiednim wnioskiem do 
Izby skarbowej i załącza zebrane przez siebie . dane. 
dotyczące sprawy wraz z opinją własną. 

Izba skarbowa może decydować: , 
1) o odroczeniu uiszczenia należności podatko

wych, tudzież zaległoici, o,az o wstrzymaniu 
Iuoków egzekucyjnych na czas nie dłuższy 
niż jeden ro'l<; 

2) o rozłożeniu na raty na czas, nie dłuższy niż 
dwa lata takich należności, które wynoszZł J 
jednorazowo najwyżej 1000 złotych od wła
ścicieli majątków lub gromady wiejskiej, przy 
dostatecznem zabezpieczeniu tych rat; 

3) o umorzeniu z tytułu strat wojennych wzgl. 
klęsk żywiołowych podatków gruntowych , 
względnie dodatków państwowych do tych 
podatków oraz zaległości, które nie przewyż
szają 500 złotych od właściciela majątku lub 
gromady wiejskiej. . 

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

Minister Skarbu: ' W. arabski 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej \ 

]l dnia 26 maja . 1924 . T. ( . 

w przec}miocie tymczasowego rozszerzenla dzia~ 
łalności OkrE1gowych urzędów ubezpieczeń z siC~· 

f dzibą w Warszawie i Lwowie. 
Na' podstawie art. 98 i art. 102 ustawy z dnia , 

19 maja 1920 r. o obowiązkowe m ubezpieczeniu na 
\ wypadek choroby (Dz. U. R. P. N2 44 poz. 272) za-
rządza się co na;;tępuje: " . 

§ 1. Do czasu zorganizowania okręgowego 
urzędu ubezpieczeń z si~dzibą w Krakowie, ustano
wionego rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej z dnia '6 grudni~ 1922 r. w przedmiocie 

. utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubez
pieczeń (pz. U. R. P. N2116 poz. 1059), zakr~s dzia
łalności okręgowego urzędu ubezpieczeń z śiedzibą 
w Warszawie rozszerza się na województwo kieleckie, 
zakres zaś działalności okręgowego urzędu z siedzibą 
we lL.wowie rozszerza się na województwo krakowskie 
i cieszyńską część województwa śląskiego. 

§ 2. , RozporzZ\dzeriie ' niniejsze otrzymuje moc 
obowiązującą z dniem 9 czerwca r. ,b. 
Kierow~ik Jv\inish~ rstwa Pracy 

i Opieki Społecznej: a~ Simon 
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