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§ 22. Księgowość ma być tak prowadzoną, by 

umożliwiała coroczne wyliczenie się z otrzymanych 
dochodów oraz wskazywała każdego czasu stan ma· 
jątku "Funduszu Kwaterunku Wojskowego". 

§ 23. Zarząd przechowuje pieniądze w Banku 
Polskim, w Banku Gospodarstwą Krajowego, w Pocz
towej Kasie Oszczędności lub w kasach skarbowych 
or~z przeprowadza wszelkie obroty pieniężne za po
średnictwem wymienionych instytucyj. 

V. Lil~widacja .. Fundus~l.I Kwaterunku Wojsko-
wego". ' 

§ 24. Likwidacja "Funduszl,I Kwaterunku Woj
sl(owego" jako osoby prawnej następuję nę\ pod
stawie UChW3ły Rady fV\inistrów przyczem cały mają
tek "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" przechodzi 
na własność Skarbu Państwa. 

SzczegółQwe, pnepisy, dotyczące qkwidacji, wy
da Minister Spraw Wojskowych w poro:wmięniu z Mi
nistrem. SkĘlrbu. 

VI. Zasady prz:yd~iały kwater i ich! rOlmiary. 

§ 25. Zarząd "Funduszu Kwaterunku Wojsko
wego" zawiadamia Ministerstwo Spr\:lw Wojskowych 
na miesiąc naprzód o terminie, w którym oddaje 
nowozbudowany lub przebudQwany budynek do dys
pozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych ce lem wy
korzystania go na. cele· Kwaterunkowe. 

§ 26. Przydział kwater w budynkach ,. Fundu
szu Kwaterunl~u Wojskowego" należy do Ministra 
Spraw Wojskowych względnie do organów, przez Mi
nistra Spraw Wojskowych do t~go upowĘl.~nionych. 

§ 27. Przy przydzielaniu kwatE:r w budynkach 
"Funduszu Kwątęrunku Wojskowego" stosowane być 
mają takie same normy rozmiaru i opłat, jakie oIue
śli rozporządzenie Rady Ministrów do art. 10 ustawy 
z dnia 15-90 lipca 1925 r. o zakwaterowĘl.niu wojskĘl. 
w q:asie polwju. 

Opłaty za kwatery stałe, dostarczone W budyn ' 
kac;h "Funduszu I'\waterunku Wojskowego", podwyż
szonę ZQ~taną na czas wyłączenia tych budynków 
z pod dzjałania ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o po
datku od lokali (Dz. U. R. P. N294, poz. 550) w sto ~ 
sunku do opłat, pobieranych za tal<;ież kwa te ry w bu
dynkach wojSkowych przez włqdt:e wojskowe dzier
żawionych albo Ęl.Oministrpwanych, o trzy z łote mie
sięcznie od każdego pokQj!,l mieszkalnęgo. 

VII. f\dministrQWfłnię i konsarwac;ja bu~ynków 
.. FI.mdJJ:łzl.I Kwąterunku Woj$kowego". 

§ ~8. f\orninistroW?loię buclynkllmi "Funduszu 
Kwaterunku Wojskowego" i i€:h konserwacja bC;dq się 

' odbywały na zasadącn , przyjętych przy administro
waniu i konserwacji budynków prywatnych, ustalo
nych przez ZĘl.rząd "Funduszu Kwaterunku Wojsko
wego". 

Ministerstwo Spraw Wojskowych w porozumie
niu z Zarządem "Funduszu Kwaterunku Wojskowe
go" może poruczyć wykonywanie tych czynności or
ganom Budownictwa Wojskowogo. 

VIII. Przepis końcowy. 

§ 29. Niniejsze rozporządzęn ie wchodzi W ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister SprĘl.w Wojskowych: J. Pifsudski 

Minister Skarbu: a. Czecbowh;z 

Minister Robót Publicznych:' Moraczewski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Składkowski 

497. 

Rozporządzenie Ministra Pracy Opieki 
Społecznej ., 

z dnia 15 qerwca 1927 r. 

w porozumieniu z Ministrem Skarpu w sprawie 
zawieszenia w stosunku do pracQWflików umy
słowych ustępu pierwszego art. 2 ustawy o za
bezpieczeniu na wypadek bezrobocia ora-z prze
dłużenia do 26 tygodni okresu zasiłkoweSQ. 

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzęczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o rozsze
rzeniu uprawnień Ministrą Pra<;y i Opieki Społecznej 
z ustawy o zabe zpicczenil,l na wypadek bezrobocia 
(Dz. U. R. P. N2 46, poz. 404) zarządza się na wnio
sek Zarządu Głównego funduszu BezrobociĘl. 1:;0 na
stępuje: 

§ 1. W stosunku do bezrobotnych pracowoi
hów umysłowych, fiie korzystających dotychczas z za
siłków, zawiesza się przepis art. 2 ustawy z dniilJ 
18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wYPi'ldek bez
robocia (Dz. U. R. P. N~ 67, poz. 650) w brzmieniu 
ustawy z dnia 28 październ ika 1925 r. (Dz. U. R. P. 
Ne 120, poz. 863), wymagający pozostawania zabęz
pieczonego w stosunku najmu pracy przez 20 ty
godni w 12-tu miesiącach przed dniem zgłoszenia 
rozwiązania t e go stosunku oraz przedłuża si~ termin 
zgłaszania prawa do świadczeń. 

§ 2. Wy m ie nieni w § 1 niniejszego rozporzą
dzenia bezrobotni pracownicy umysłowi mają prawo 
do otrzymywania zasilków,o ile: 

1) udowodniq, że co najmni ej przez 20 tygodni 
w okresie czas Ll po '1 października 1924 r. pozosta
wali w stosunku najmu pracy w przedsiębiorstwa«;:h 
i zakładach prac ~!, wymienionych wart. 1 ust~wy 
o zabezpieCZeniu na wypadek bezrobocia; 

2) do dnia 31 sierpnia 19'Z,7 r. zgłoszą swe 
prawo do świadczeń. ., . 

, § 3. W stosunku do tych pracowników umy
słowych, którzy do dnia ogłoszenia niniejszego roz
porządzenia wyczerpąli zasiłki z fL1nduszu bezrobo<;ją 
w ciągu okresu, usta loneg o IN c:;t. 2 art. 13 ustawy 
z dnia 18 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. Ng 67, poz. 650), 
przec'!uia s i:; . o ~'.fes ty ch zasiłków do 26 tygodni. 
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§ 4. Rozporządzenie . niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. , ' 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

498. 

Rozporządzenie Minis·tra Poczt i Telegrafów 

z dnia 18 czerwca 1927 r. 

O wprowadzeniu VI obieg znaczków pocztowych 
z podobizn~ Juljusza Słowackiego. 

Na mocy art. 21 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. 
O poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. N2 58, 
poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie 
ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. 
U; R. P. N2 5, poz, 26) zarządzam co następuje: 

§ 1, Wprowadza się w obłeg o pocztowe znaczki 
. opłaty wartości 20 gr. z: podobizną Juljusza Sło

wackiego: 

§ 2. Rysunek powyższych znaczków, o wy
miarze 21 X 26 mim, przedstawia na tle tarczy owal
nej podobiznę Juljusza Słowackiego, okoloną ramką 
z napisem: "Juljusz Słowacki 28-Vl 1927 r". W trój
kątach, znajdujących się nad tarczą, widnieją dwie 
białe gwiazdki. W górnej części znaczka umieszczono 
biały napis "Poczta Polska"; w dolnej, pomiędzy 
ornamentacją, znajduje się ośmiokąt, w którym widnieje 

, na białem tle cyfra ciemna ,,20" oraz po obydwóch 
stronach ośmiokąta biały napis: "GR". Boczne części 
I'amki. znaczka ozdobicme są ornamentacją. 

Kolor znaczka wiśniowy. 

§ 3 • . Znajdujące sj(~ w obiegu 20 gr. znaczki 
opłaty poprzednich edycyj są nadal ważne. 

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

Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław !1iedziński 

499. 

Rozporządzenie Ministra SprawiedlIwości 
z dnia 10 czerwca 1927 r. 

O dyzlokacji sądów pokoju w powiecie mołode
,czańskim w okr~gu sądu okręgowego w Wilnie. 

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutef=lo 1919 r. 
w sprawie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. N~ 14, poz. 
170) tudzież § 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 czerwca 1922 r. o zmianie obowiązujących 

w ziemi ' wileńskiej przepisów prawnych w przedmio
cie ustroju sądownictwa (Dz. U. R. P. N2 47, poz. 4.14) 
zarządzam co następuje: . 

§ 1. Wyłącza się z okręgu sądu pokoju w Kraś
nem miasto Raków oraZ gminy: Gródek i Raków. 

§ 2. Tworzy się "Sąd Pokoju wRakowie", 
obejmujący miasto Raków oraz gminy Gródek i Raków. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1927 r. 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

500. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 18 czerwca 1927 r. 

w sprawie zwinięcia sądu .pokoju w sądzie po
wiatowym w Swieciu. 

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Ministra 
b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 grudnia 1919 r.(Tyg . 
Urzęd. N2 70, str. 416) i art. 2 ustawy z dnia 7 kwie
tnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N230, poz. 247) zarządzam 
co następuje: 

§ 1~ Zwija się sąd pokoju w sądzie powiato
wym w Swieciu, należącym do okręgu sądu apela
cyjnego w Toruniu, ustanowiony rozporządzeniem 
Szefa Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa 
b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 marca 1920 r. (Dz. Urz. 
Min. b. Dzielnicy prusko N2 9, str. 178). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 1927 r. 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

501. 

Rozporządzenie .Ministra Skarbu 
z dnia 22 czerwca 1927 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagrai1icz~ 
nych i Sprawiedliwości w sprawie przedłużenia 
terminu wymiany obligacyj pożyc?:ek zaciągnię· 
tych przez b. kraj Galicję na obligacje 50f0 po· 

życzki konwersyjnej. 

Na zasadzie §§ 10, 11 i 14 rozporządzeniaPre
zydentaRzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. 
o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa 
F\ustrjackiego i Węgierskiego tudzież zobowiązań 
funduszu krajowego galicyjskiego, które ciążą na 
Skarbie Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. N2 115, poz. 
1028) oraz § 9 rozporząd;z:enia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu 


