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Poz. 610 ----------Dzienn:ik Ustaw Nr 84 Str. 1532 

Art. 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłosze,nia i obowiązuje ,Od 
dnia 8 grudnia 1937 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Za,grlilnicznych: Beck 
Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman 

. ~inister Ska~~!!L§._Kwi!!t~Q..l!!.S:~. _ ____________ _ 

Poz. 611, 612 i 613 ------ Dziennik Uataw Nr 84 Str. 1534 

Rolnictwa i Refoml Rolnych sprawozdania 
stypendystów z przebiegu studiów wraz z wnio
skiem co do, dalszego przyznania stypendium. 

§ 13. W przypad\kach niezasiosowania się 
do przepisów §§ 6, 7 i 8 stypendysta traci prawo 
do pobierania stypendium. 

§ 14. 'W razie niezaslosowania s,ię stypen
dysty do przepisów §§ 6, 7, 8 i 9 oraz 
nieobjęcia po ukończ'eniu studiów wskaza
nego stanowiska lub w razie utraty prawa 
do zajmowan.ia urzędów państwowych przed 
UJkończe,niem ,służby, stypendysta obowiązany 
jest do zwrotu otrzymanych kwot wraz z od
setkami pr lilW1Ilym i , o ile nie zostały umorz,one 
przez 'odbytą służbę. O ile Ministe,r Rolnictwa 
i Refo11Il1 Rolnych nie rozł'oży spłaty na dłuż-
8zyOlk'res, ZW,l'Ot tych kwot powinien być do-

konany w ciągu szesclU mIesIęcy od daty: 
aj utraty prlilwa do pobierania stypendium, 
b) upływu terminu przew,idzianego w § 9 ust. 
1, c) wezwania stypendysty do ,objęcia stano
wiska, d) utraty prawa zajmowania urzędów 
państ,wowych. 

§ 15. ObowiB,lzek 'Odbycia służby po u'koń
czeniu studiów ustaje, gdy stypendysta zwróci 
otrzymane stYlPe.ncli:um w całości lub częśd, 
która nie zosŁała umor,zona odbytą już służ
bą. Do umorzenia stype[1d.ium zalicza się co 
najmniej półroczne okre'sy służby. 

§ 16. R<ozporządzenie niniejsze wchod~i 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
J. Poniatowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 20 listopada 1937 r. 

'W sprawie zmiany roz.porządzenia Ministra Spraw ,Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1936 r. 
o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich. 

Na podstawie art. 17 rozporządzenia Prezy
Cienta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. 
o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. z 1931 r. 
Nr 5, poz. 27) zarządzam co następuje: 

§ 1.W§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1936 r. 
o organizacji Policji Państwowej w powiatach 

miejskich (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 158) po wy
razach: "Na czele Policji Państwowej w" doda
je się wyraz: "Gdyni" a po nim przecinek. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 1938 r. 

Minister Spraw iWewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

~ dnia 25 li:sŁopada 1937 1'. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych! Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego! Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji o zajmowaniu pomieszczeń 

na cele walki z chorobami zakaźnymi. ' 

Na podstawie art. 11 ust. (1) lit. d) ustawy 
Z dnia 21 lutego 1935 'l". o zapobieganiu choro
bom zakaźnym i o ich zwalczaniu (Dz,. U. R. P. 
Nr 27, poz. 198) za'I'Ządzam co następuje: 

§ 1. (1) W zwiątku ze zwalczaniem cho
r6b zakaźnych, w razie koniecznej potrzeby, 
mogą być cza!sO/WlO zajmow.ane pomie,s,z:c:zenia: 

a) w nieruchomośda.ch państwowy;ch lub 
ich ,częściach będących w użytk'owaniu 
organów władz i instytucyj państwo
wych w dział·a'ch służby oś,wiaty, ro],ni
ctwa i kómunikaeji Ol'ax 

b) za wynagrodzeniem w nieiruchomoścililch 
nie ,objętych lit. ,a), a należących do sa
mo'rządu i jeg,o instytucyj, instytucyj 
społecznych lub ,osób praiWilych i fi-
zycznych. . 

(2) Pomieszczenia te mo'gą być zajmowane 
na cele nasotępują1ce: 

1) prow~dzenie sZ'Pitala dla cholrych na 
cholerę azjatycką, 'o'spę, dur osutkowy; dur 
'brzus.zny i rz~ko'my, c,zerwonkę, płonicę i bło
nicę; 
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