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uzn a nia i z uwzględnieniem położenia o bu stron 
termin płatności zaległego komornego w całości 
lub części na czas określony odroczyć oraz ro
złożyć na raty lo katorowi spbtę zaległego ko· 
mornego, jeśli lokato r dochody cz e rpie jedynie 
z pracy, a zarobek m i esięczny lokato ra , żyjącego 
samotnie. nie przekracz3 złotych 80. CI utrzy· 
mującego rodzinę złotych ł20. 

2. O d roczen ie terminu zapłaty uchyla 
skutki z włoki, wprowadzone wart. 11 ust. 2 
lit. a). 

3. Wni osek ° odroczenie może być wnie
sio ny p rzed terminem płi::t n ośc i i tylko odnoś
nie do komornego. którego czas płatności ma 
nad ejść w trzech miesiącach od dnia zlożenia 
wniosku". 

f\rt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Minist rowi Sprawiedliwości i SprC2w Wewnętrz· 
nych. 

I\rt. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
l dniem jej ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojcieclyowski 

Prezes Rady Ministrów: Al. Skrzyński 

Minister Sprawiedliwości: Dr. S. Piecbocki 

Minister Spraw Wewn~trznych: WI. Raczkiewicz 

185~1 

Rozporządzenie Rady l\'\inistrów 

z dnia 17 marca 1926 r. 

o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów 
2. dnia 20 paźdz iernika 1924 r. w sprawie za
kresu działania i org anizacji Urzęd u Emigra
cyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Spo· 
łecznej (Dz. U. R. P. z r. 1924 ]\f!? 94, p oz. 873). 

Na podstawie a rt. 15 i 18 dekretu z dnia 
3 stycznia 1918 r. o organizacji władz nacze ln ych 
(Dz. P. ,., K. P. N2 1, poz. 1) zarządza sir.:: co na' 
st~puje: 

§ 1. Przywraca się moc przepisu § 3 rozpo· 
rządzenia Rady ,'v\ini st rów z dnia 20 październ ikC2 
1924 r. w sprawie zakresu działania i organ izacji 
Urzędu Emigracyjn ego przy Ministerstwie Pracy i O pie
ki Społecznej (Dz. U. R. P. z r. 1924 N2 94. poz. 873) 
w brzmien iu nast~pującem: 

,, § 3. Prowadzenie spraw osobowych. 
budżetowo· rachunkowych i gosp od arczych Urzę
du Emi gracyjnego regulują statuty organi zacyj
ne Minis te rs twa Pracy i Opieki Społecznej 
i Urzędu Emigracyjnego ". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia; jednocześnie traci moc rozpo-

rządzenie Rady Ministrów z dniu 11 lutego 1925 r. 
o zmianie rozporzą dz enia Rad )' I"vHnistrów z dnia 
20 paźdz iernika 19?4 L W sprawie zakresu dzia
łania i organizacji Urz ędu Emig:i::cyjneqo przy Mi
nisters twie Pracy i O p ie ki Społec znej (Dl. U. R. P. 
z r. 1925 N;? 18, poz. 131 ). 

Pre zes Rady Min ist rów: Al. Skrzvński 

Ministel Pracy i Opieki Społecznej ; Ziemięckl 

187. 

Rozporządzenie Rady .Ministrów 

z dnia 17 marca ] 926 f. 

o ustaleniu wymagań od ka n dydatów na sta
nowiska urzędników kategorji l·ej w państwo

wej służbie weterynaryjnej. 

Na zasad zie art. art. 11 i 12 ustawy l dnia 
17 lutego ] 922 r. o paristwow ej służbie cywi lnej (Dz. 
U. R. P. N5! 21 , poz. 164) zarządza si~ co nas lt:puje: 

§ 1. Dla uzyskania sta nowisk<l urzędnika ka· 
tegorji '·ej w państwowej służbie wet e rynaryjnej wy· 
magane jest: 

a) posiadanie warunków, wyszczególni o nych 
wart. 6 i l u stawy z dn}a ] /' luteg o J 922 r. 
o państw ow ej sł użbie cywilnej (Dz. U. R. P. 
N5! 21, pOl.. 164); 

h) ukończen i e wyższych studjów \ .... et~rynaryj
nych ( rozporządzenie Rady /v·\inislrów l dnia 
26 czerwca 1924 r. - Dz. (1 R P Nz 64, 
poz. 629); 

c) odbyci (:: slużby przygotowawnej (praktyki), 
przewidzianej war\". 12 ustawy z dni<l l7 lu· 
tego 1922 r. o pańsiwowej " łużbie cywilnej; 

d) złoż en ie egzaminu p rak ly<:zn ego. usta nowio· 
nego niniej szem rozporzc;dzeniern. 

Od obowiązku odbyci a służby przygotowawczeJ 
(pun kt c) zwolni e ni są kandydaci. I<tórzy po ukończe
niu studjów weteryn~ryjn yc. h pracow?di co flcl}mniej 
przez o kres dwóch la t w zawodzie )(o'Kar sIw' wetery
naryjnym. 

§ 2. Podania c) dopus zczenie do s łu żby r-,j'zy
gotowawcze j n ależy wnosić do Mini s ter st wa Rolnic· 
t wa i Dóbr Państwowych Do p O O2lrllCJ na leży dołą
czyć: metrykę urodzenia . dowody posiadani a ob y' 
watelstwa polskiego i ukońc:u~n i a w y ższy ch st udjów 
weterynaryjn yc h oraz dokl i'J dny życiorys. 

Przed przyjęci em do s łużby przyg otowawczej 
władza powolana do m ianowania zasi ęga o pinji leka' 
rzC2 urzędowego co do stanu zdrowia kandydata. 

§ 3. W czasie służby przygot o wawczej winien 
kandydat zapozn a ć siE; dokladni r: z \J.'szystl~ierni c zyn· 
noś ci a mi państwowej służby wc:t e ryn a ryjn e j. 

O wyniku służby pr zygotowaw czej orzeka w/a
dza, powołana do mianow ania kandydat~. 


