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g) z procentów i roznlc kursowych wynikłych
z obrotów towarowych,
h) ze świadczeń szwajcarskich lub polskich
z dziedziny własności intelektualnej takiej
jak licencje, etc.
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g) d'interets et differences de change resultant
du trafi c des marchandises,
h) de prestations polonaises ou suisses relevant
du domaine de la propriete intelectueHe, telles que licences, etc.

Art. 7.

Ar:t.7.

Bank Narodowy Szwajcarski i wyżej wspomniane Towarzystwo będą się wz.a jemnie informowały
o wpł.atach na ra,c hunki, przewidziane wart. 1,
wzmiankując datę każdej z nich, rodzaj towaru za
który wpłata jest dokonana, jak również wszystkie
dane pozwalające na utożsamienie eks.portu odnośnych towarów. Zawiadomienie o wpłacie jest równoznaczne z upoważnieniem do wypłaty wierzycielowi
zgodnie z postanowieniami niniejszego układu, po
stwierdzeniu zgodności transferów z tym układem.
Wyżej wspomniane Towarzystwo i Urząd Kompensacyjny Szwajcarski za wspólnym po~ozumieniem,
wydadzą zarządzenia natury technicznej niezbędne
do stosowania niniejszego układu.

La Banque Nationale Suisse et la SocieŁe susmentionnee s'informeront reciproquement des versemen ts aux comptes prevus a l'art. 1 en mentionnant .
la daLe de chacun d'eux, le genre de la marchandise
pour laquelle le versement est effecŁue, ains! que
toutes donm~es permettant d'identifier l'exportation
de marchandises correspondante. L'avis de versement
equivaut a une auŁorisation apayer le creancioer conformement aux dispositions du present Ac·cord, apres
constatatiolIl de la oonforrmite des transferh. avec ceŁ
Aceord.
La Societe susmentionnee et l'o.ffice Suisse de
compensation prendront, de commun acco,rd, les mesures d'ordre technique nec.essaires a l'application du
present Aceord.

Arf. 8.

Art. 8.

Zgodnie z traktatem unii celnej żawartym dnia
29 marca 1923 r. między Konfederacją Szwajcarską
i Księstwem Liechtenstein, niniejszy układ będzie
stosowany także na terytorium Księstwa Liechtenstein.

Conformement au traite d'Union douaniere
conclu le 29 Mars 1923 entre la Confederation Suisse
et la Principaute de Liechtenstein, le present Acco:r d
sera applic,a ble egalement au territoi,r e tle la Principaute de Liechtenstein.

Art. 9.

Art. 9.

Układ mllleJSzy będzie ratyfikowany i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Bernie moż
liwie jak najprędzej. Wejdzie on w życie trzydziestego dnia po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.
Układ nini,e jszy przestanie obowiązywać z chwilą, gdy równowartcość wszystkich sum wpłaconych
do wyżej wspomnianego Towarzystwa do dnia 30 listopada 1936 r. z·o stanie wypł,acona wierzycielom
szwajcarskim.
Na dowód czego wyżej wymienieni Pełnomocni
cy podpisali niniejszy układ.
Sporządzono w dwóch egzemplarzach w .Warszawie, dnia 19 listopada 1936 r.

'Le present Accord sera r,a tifie et les ins.Łruments
de ratification en 'seront echanges a Berne aussitOt
que fair e se pourra. II entre'r a en vigueur le 30-eme
jour apres la dałe de l'echange des instrumenls de ra-

Szembek
M. Sokołowski

Sio·u fz
Vieli

625.
ROZPORZĄDZENIE
SPRAWIEDLIWOśCI

MINISTRA

z dnia 19 listopada 1936 r.

o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków.
Na podstawiea'rŁ. 9'i usL 3 prawa wekslowe'go
(Dz. U. R. P. z 193'6 r. Nr 37, po,z. 282) i art. 77 ust. 3

tificatłon.

Le pres,e nt Accord prendra fin des que la c'Ontrevaleur de toutes les sommes versees a la Societe
susnommee jusqu'au 30 Novembre 1936 auront ete
payees aux beneficiaires suisses.
En foi de quoi, les PlenipoŁentiaires susmentionnes ont signe le present Aceord.
gait en double exemplaire a Varsovie, le 19 novembre 1936.

Szembek
M. Sokołowski

Stoutz
Vieli

prawa czekowe&'o (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 37, poz.
283) zarządzam co następuje:

§ l. Odpisy protestów weksli i czeków, jak
wypisy weksli i czeków (art. 94 prawa wekslowe,g o i art. 77 prawa ez,e kowego) mo.gą byćzni
szcwne po u,pływie latczŁerech licząc od koń~a tego roku, w kt6rym protest został spmządzony.
również

§ 2.
w § 1

Zniszczenie dokumentów wymienionych
prze'z ich sprze-

może nastąpić wyłącznie bądź

Dziennik Ustaw. Poz. 625, 626, 627 i 628.
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daż

do. p-r zerobienia na masę papierową, bądź przez
spalenie.

§ 3. O oddaniu do zniszczenia należy zaznaczyć w księdze protestów; jeżeli księga taka nie jest
prowadzona, należy sporządzić p-rotokół zniszczenia.
§ 4. Spalenie dokumentów winno być dokonane w obecnooŚci o.soby, delegowane-i przez notariusza, zarządzającego archiwum notarialnym lub naczelnika urzędu pocztowego (agencji pocztowej).
§ 5. Ro-z.porządzenie niniejsze
z dniem ogłoszenia.

wchodżi

w tycie

627.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 25 listopada 1936 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o izbach rozrachunkowych.
Na podstawie art. 107 prawa wekslowego (Dz.
U. R. P. z 1936 r. Nr 37, poz. 282) i art. 84 prawa
czekowego (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 37, poz. 283)
zarządzam co następuje:

§ t. Izby rozrachunkowe przy oddziałach Banku Polskiego uznaje się za izby rozrachunkowe w rezumieniu prawa wekslowego i czekowego.

Minister Sprawiedliwo'ści: W. Grabowski

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogłoszenia.

626.
ROZPORZĄDZENIE

Nr 90.

życie

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski

MINISTRA SKARBU

z dnia 21 listopada 1936 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia t 9 września
t 936 r. o upoważnieniu urzędów celnych do przeprowadza~ia dochodzeń i rezstrzygania spraw karnych skarbewych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości.
Na podstawie art. 144 § 5 ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 34,
poz. 355) oraz zgodnie z § 29 ro.zporządzenia Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia
1932 r. c wykonaniu ustawy kamej skarbo.wej (Dz.
U. R. P. Nr 36, poz. 362) zarządza się co. następuje:

§ t. W § 1 rozpo.rządzenia Ministra Skarbu
z dnia 19 września 1936 r. o upoważnieniu urzędów
celnych do. przepro.wadzania dochodzeń i ro.zstrzygania spraw karnych skarbowych o.raz ustaleniu
o.krę~ów ich teryto.rialnej właściwości (Dz. U. R. P.
Nr 77, poz. 543) wpro.wadza się zmiany następujące:
aj znosi się o.krąg jurysdykcyjny Urzędu Celnego w Grajewie, obejmujący województw'O
biało.stockie;

b) z okręgu jurysdykcyjnego. Urzędu Celn.ego
w Wilnie wyłącza się wo.jewództwo. po,leskiej
e) w okręgu admlnistracyinym Dyrekcji Ceł
w Warszawie tworzy się nowy okrą~ jurysdykcyjny dla Urzędu Celnego w Białymsto
ku, obeimujący wo.jewódz.twa białos,Ł()ckie
i poleskie;
d) okrąg jurysdykcyjny Urzędu Celnego w Gdyni rozszerza się przez włączeni,e do. niego.
'Okręgu miasta Gdyni.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.
Minister Skarbu: E. KwiatkoU)skt

ży

628.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OPIEKI SPOLECZNEJ
z dnia 26 listopada 1936 r.
o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważa
nych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sez'Onowych.
Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia
18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. f, 1932 r. Nr 58, poz. 555) zar~\'
dzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się do czterech liczbę dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi
zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w okresie
12 miesięcy przed dniem zgłoszenia prawa do zasił
ku, w odniesieniu do bezrobotnych robotników sezonowych wszystkich kategorii, za których wkładka
wyno-si 4 % (§ 1 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1932 r.
Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 559), na warunkach wymienionych w § 2 rozporządzenia niniejszego..
§ 2. Przepis § 1 rozporządzenia niniejszego
odnosi się do tych robo-t ników ··sezonowych, którzy
zgłoszą swe prawo do zasiłków w okresie od dnia
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego do dnia
31 marca 1937 r.
. Ponadto bezrobotni robotnicy sezonowi, którzy
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego zgłosili swe prawo do zasiłków, lecz żasiłków
tych nie uzyskali z powodu braku warunku, przewidzianego wart. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca
1924 r. o zabezpieczeniu na wYpadek bezrobocia,

