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Jeśli przy losowaniu danej premji z ohu kół z~
staną wyciągnięte same zera, premję wygrywa obIt
gaoja, oznaczona numerem 1.000.000. 

Jeśli premja padnie na numer, kt'óry w tem sa
mem losowaniu kwartalnem już został raz wyloso,
wany, wówczas przewodniczący komisji zarządza 
ponowne .losowanie tej premj,i. 

Dzień, miejsce i godzinę losowania, skład ko
misji, ilość złożonych do każdego koła zwitków, nu
mery obligacyj, na które padły premje oraz kwoty 
premij, zarządzenia ponownych losowań, przewidzia
ne w poprzednim ustępie niniejszego paragra'fu, i ich 
wynik notuje się w protokóle, który podpisują wszy
scy członkowie komisji. 

I 5. Obligacje, na które padły premje w loso
waniach poprzednich, nie tracą prawa do udziału 
w dalszych losowaniach, przy zĘtstosowaniu jednak
że ograniczenia, przewidzianego w § 4 ust. 6 niniej
szego rozporządzenia. 

I 6. Spłata kapitału oraz wypłata odsetek 
i premij pożyczki nastąpi w złotych według równo
wartości 900/5332 grama czystego złota za 1 złotego 
w złocie zgodnie z postanowieniem art. 16 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzec.zypospolitej z dnia 5 listopa
da 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. 
U. R. P. Nr. 97, poz. 855). 

Kapitał i odsetki oraz premie do 1.000 złotych 
płatne są w Centralnej Kasie Państwowej, Kasach 
Skarbowych, w Banku Gospodarstwa Krajowego, 
Banku Polskim, Pocztowej Kasie Oszczędno'ści i ich 
oddziałach. Premje ponad 1.000 złotych płatne są 
wyłącznie w Banku Polskim. 

I 7. Cena emisyjna po'życzki wynosi zł 50 za 
jedną obligację wartości imiennej 50 zł w złocie. 

I 8. Sprzedaż obHgacyj będzie uskuteczniana 
po cenie emisyjnej (§ 7) z doliczeniem jedynie war
tości bieżącego kuponu za czas do dnia zapłaty. 

Czas ora~ miejsca sprzedaży obligacyj i przyj
mowania subskrypcji będą podane do wiadomości 
publicznej w osobnem obwieszczeniu Ministerstwa 
Skarhu. 

I 9. ObHgacje pożyczki ulegają przedawnieniu 
w dniu 1 sierpnia 1980 r. względnie po upływie lat 
30 od dnia, w którym nastąpi ich płatność wskutek 
zarz,ądzenia przez Ministra Skarbu przedterminowej 
spłaty pożyczki (§ 1 ust. 2). Kupony od obligacyj 
przedawniają się po latach 5 od dnia, w którym sta
ną s,ię płatne, zaś premje po latach 10 od dnia ich 
wylosowania. 

I 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

337. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 9 maja 1930 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 6 grudnia 
1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okrę

gowych urzędów ubezpieczeń. 

Na podstawie art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 
19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na 
wypadek choroby (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 272 i Dz:. 
Urz. T. Komisji Rząd. śląska Ciesz. 1921 r. Nr. 10, 
poz. 222) zarządzam co następuje: 

§ 1. Do rozporządzenia Ministra Pracy i Opie
ki Społecznej z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie 
utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubez
pieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 1059) wprowadza 
się zmiany następujące: 

1) § 1 wymienionego rozporządzenia otrzymu
je brzmienie następujące: 

,,§ 1. Ustanawia się okręgowe urzędy ubez
pieczeń: 

a) z siedz,ibą w Warszawie dla m. st. Warsza
wy i województw: warszawskiego, białostockiego, 
wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskie
go, dla województwa łódzki,ego z wyjątkiem powia
tów wieluńskiego i radomskowski~.go, dla powiatów: 
węgrowskiego, sokołowskiego, siedleckiego, kon
stantynowskiego, bialskiego, radzyńskiego, łukow
skiego, garwoHńskiego, puławskiego, lubartowskie
go i włodawskiego woiewództwa Jubelskiego oraz dla 
powiatów kozienickiego; radomskiego, opoczyńskie
go i koneckiego województwa kieleckie,go; 

b) z siedzibą 'W'~ Lwowie dla woiewództw: 
lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, kra
kowskiego, kieleckiego z wyjątkiem powiatów: ko
zienickiego, radomskiego, opoczyńskiego i koneckie
go, dla powiatów: bielskiego i cieszyńskiego woje
wództwa śląskiego, wieluńskiego i radomskowskiego 
województwa łódzkiego oraz dla powiatów lubel" 
skiego, chełmskiego, krasnostawskiego, janowskiego, 
biłgorajskiego, zamojskiego, tomasz.owskiego i hru
bieszowskiego województwa lubelskiego". 

2) Po § l-ym wymienionego powyżej rozporzą
dzenia wstawia się nowe paragrafy: § i-a i § l-b 
o treśc.i następującej: 

,,§ l-a. Na terytorjum okręgowego urzędu 
ubezpieczeń w Warszawie utworzona zostaje ekspo
zytura tego urz·ędu z siedzibą w Wilnie. obejmująca 
swą działalnością województwa: wileńskie i nowo
gródzkie, powiaty: sl1walski, augustowski. sokólski. 
grodzieński i wałkowyski województwa białostockie
go oraz powiaty: łuniniecki, stoliński i sarneński wo
jewództwa. poleskiego. 

Na terytorjum okręgowego urzędu ubezpieczeń 
we Lwowie utworzona zostaje ekspozytura tego urzę
du z siedzibą w Krakowie, obejmująca swą działal
nością woj,ewództwo krakowskie, powiaty: bielski 
i cieszyński województwil śląskiego, powiaty: często
ohowski, zawierciański, będziński, włoszczowski. 01-
kuski, j'fdrzejowski, miechowski, kielecki, stopnicki 
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i pińczowski województwa kieleckiego oraz powiaty 
wieluński i radomskowski województwa łódzkiego, 

§ l-b. Na cz.ele ekspozytury stoi kierownik 
podległy służbowo dyrektorowi właściwego okrę,go
wego urzędu ubezpieczeń. 

Ekspozytury okręgowych l1rzędów ub~z,pioeczeń 
nie są uprawnione do wydawania decyzyj i orzeczeń 
w charakterze władz nadzorczych I instancji. Wyko
nywają one jedynie czynności pomocnic,ze w zakre
sie nadzoru nad kasami chorych, dzialającemi na ich 
terytorjum oraz współpracy z okręgowemi związka
mi, do których należą wymienione kasy. 

W szczególności do zadań ekspozytury należy: 
1) przeprowadzanie lustracyj kas chorych 

i przedkładanie właściwemu okręgowemu urzędowi 
ubezpieczE~ń sprawozdań z tych lustracyj wraz 
z ewentualnemi wnioskamij 

2) badanie miesięcznych bilansów surowych 
kas ohorych .oraz przedkładanie ich wraz z ewent'u
alnemi wnioskami właściwemu okręgowemu urzędo
wi ubezpiecz.eń; 

3) gromadzenie i prz,esyłanie do właściwego 
okręgowego urzędu ubezpieczeń wymCliganych od kas 
chorych materjałów statystycznych i czuwanie nad 
ter1ń.mowem ich przedkładaniem przez kasy; 

4) badanie zażaleń na kasy chorych, przepro
wadzenie potrzebnych w tym celu dochodzeń, żąda
nie wyjaśnień it. p.j 

5) udział kierownika ekspozytury w posiedze
niach zarządu wła,ściwego okręgowego związ,ku kas 
chorych w charakterze przedstawiciela władzy nad
zorczej, o He władza ta nie wydeleguje w poszcz'e
gólnych wypadkach innego przedstawiciela; 

6) wykonywanie innych czynności na polecenie 
okręgowe~!o urzędu ubezpieczeń z zastrzeżeniem 
wyrażonern w ustępie drugim niniejszego paragrafu". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w zy
cie 'W dwa mresiące po jego ogłoszeniu. Z dniem tym 
tracą moc obowiązującą rozporządzenia Mtttistra 
Pracy i Opieki Społecznej: z dnia 26 maja 1924 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 48, poz. 491), ż dnia 17 grudnia 1924 r. 
(Dz .. U. R. P. Nr. 113, poz. 1007), z dnia 28 listopada 
1925 r. (D:i':. U. R. P. Nr. 122, pOz. 876), z dnia 2 maja 
1927 r. ,(Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 378) i z dttia 15 
czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 369) . 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Pryslor 

338. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 marca 1930 r. 

w sprawie rozciągnięcia ratyfikacji konwencji mię
dzynarodowej, .. dotyczącej ruchu samochodowego, 
podpisane; w Paryżu 24 kwietnia 1926 r., dokonanej 
przez Holandję, na terytorjum Indyj Holend~rski<:h. 

Podaje się niniejszem dó wLadoifiości, ~gódn,ie 
z odnośnym komunikatem Rządu Francuskiego, że 
ratyfikacja konwencji międzynarodowej, dotyczącej 
ruchu samochodoweg'o, podpisan,ej w Pary tu 
24 kwietnia 1926r. ,(Dz. U. R. P. z 1930 r. NI". 21. 

poz. 177 i 178), dokonana przez Holandję, raz· 
ciąg,a się również na terytorjum Indyj Holenderskich. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

339. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 kwietnia 1930 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Estonję konwencji mię
dzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dzieć
mi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. 

Podaje się niniejszem dowiadomo,ści, zgodn1'e 
z komunikatem sekretarjatu gener,alnego Ligi Na· 
rodów z dnia 12 marc.a 1930 roku, że Rząd Estonji 
zł'o,żył . w dniu 28 lutego 1930 r. dokument ratyfika
cyjny konwencji międzynarodo,wej o zw,alczaniu han
dlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnii,a 
30 września 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 125, 
poz. 893). 

Minister Spraw Zagranrcznych: August Zaleski 

340. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 kwietnia 1930 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Rząd Włoski protokółu 
dodatkowego z dnia 20 marca 1914 r., konwencji 
międzynarodowe; dotyczącej ochrony utworów lite
rackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 
9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 li .. 

stopada 1908 r. 

Podaje się niniejszem do wi,adomości, zgodnIe 
z komunikatem Rządu Sz'Wajcars~ieg'o ·z dnia 24 mar
ca 1930 r., że w dniu 20.lutego 1930 r. Rząd Włosk~ 
złożył w Bernie dokumenty. r.atyfikacyjne protokółu 
dodatkowego z dnia 20 ma~ca 1914 r. konwencji mię
dzynarodo,wej dotyczącej ochrony utworów literac
kich i artystycżny,ch, podpisanej w Bernie dnia 
9 września 1886 r., pnejrzanej w Berlinie dnia 
13 listopada 1908 roku (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 3, 
poz. 16). 

Minister Spraw Zagranicznych: AU~u8t Zalesi. 

341. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 8 kwietnia 1930 r. 

w sprawie złożenia dokun'ientów o przystąp,ieruu 
Etjopji i Węgier do traktatu przeciwwojennego, 
podt>isaliego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 roku. 

. Podaje się niniejszem do 'wi,a domo,ści, zgodnie 
zbdnośnym komunikiatem Rządu Stan.ów Zjednoczo,
nyth Ameryki, ze Etjopja i Węgry złożyły przed 
dniem 24 lipca 1929 roku dokumenty o przyst~p.ieniu 


