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Ruch służbowy w Ministerstwie Sprawiedli
wości. 

Sprostowame. 

-
DZIAŁ URZĘDOWY. 

• 
Zarządzenia Władz Nacze.lnych. 
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97. 

ZARZĄDZENIE 

Na zasadzie art. 7 '1'ozporzą.dzenia Prezydenta 
~czY'Pospolitej dnia 7 marca 1928 r. (D. U. R. 
p. Nr. 30, poz. 279) nadaję 

po raz pierwszy 

KRZY~ ZASŁUGI ZA DZffiLNOść 

pp.: Józefowi Królikowskiemu, !posterunkowemu 
Policji Państwowej województwa łódzkiego, za 
czyny męstwa i odwagi spełnione z nara:żeniem 
życia podczas uięcia bandyty, - Aleksandrowi 
Prożkowi, posterunkowemu Policii Państwowej 
województwa łódzkiego, za czyny męstwa i odwa
gi spełnione z narażeniem życia 'Podczas walki 
z b aij:dyrtą , - Kazimierzowi Śmietance, posterun
kowemu Policji Państwowej woiewód~twa łódz
kiego, za ratowanie człowielka z płonącego bu
dynkuz narażeniem życia. 

Wal1szawa, dnia 17 ma'1'ca 1930 r. 

Pl'Iezes Rady Ministrów: 
(-) K. Bartel. 

---:0:---

98. 

OKOLNIK.M1NISTRA SKARBU 

z dnia 11 stycznia 1930 <1'. 

L. D. VI. 3316(3(29. 

Do 

l)JzbySkarbowei - Wydział IV. 
. 2) ŚląsIkiego Urzędu 'Wojewódzkiel!o, Wy

. dzia Skarbowy w Katowicach. 

Zgodnie z porozumieniem między Polską 
i W. M. Gdańskiem w obrocie !przekazowym po
między Polską i W. M. Gdańskiem towarami, pod
legającemi podatkom pośrednim, w~lędnie opła
cie monopolowej, "zawartość w towarze przeka
zywanym substancji, podlegająceg opodatkowaniu 
w~ględnie opłacie monopolowej, ustalona przez 
władze jednej strony, będzie brana przez władze 
drugiej strony jako podstawa do obliczenia i 
ściągnięcia podatku lub opłaty bez osobnego 
&prawd'lania zawartości odnośnej pr,zesyłki. 

ze:::; 

Przeprowadzanie rewiz"Yli doraźnych od cza
su do czasu jest dopuszczalne. Próbki winny być 
pobierane tylko w takich ilości~ch. Móre są nie
zbędne do zrobienia ' aJlalizy. Odchylenia w wy
nikach analizy aż do 3 %. nie będą brane pod uwa
gę. Te zarządzenia konŁroJne nie poWj,nny ,po- . 
wodować przerwy Vi tranSporcie towa'rów~ 

Podatek pośredni względnie Oipłatę monopo
lową uiszcza się bez!pośrednio w weiściowym 
urzędzie odprawy". . . 

Wobec tego uzupełnia się okólnik z dnia 
31 marca 1922r. 1889/22 W. II (Dz. Urz. Min. Sk. 
Nr. 11, poz. 153) w następujący sposób: 

"Jeżeli zawartość ' artykułów akcyzowo-mo
nqpolowych w towarze przekazywanym 'z obsza
ru W. M. Gdańska do' Polski zostanie zbadana 

~ w drodze ' urzędowej analizy próbki tes!o towaru 
przez władze gdańslkie i uwidoczniona . przez 
ul1ząd wysyłający nao.bą egze.tIllPlarzach zgłosze
nia (karty przekazowej), a pismo urzędowe Q wy
niku . analizy prze.sła.ne urzędowi odbiorczemu 
wraz z duplikatem zgłoszenia (karty przekazo
wej), natenczas podate'k pośredni, wzs!lędnie opła
tę monopolową od ,danej przesył!ki będzie się obli-
czać i pobierać według wyniku teg analizy. '~ 

Jednakże we w:szystkich wypadkach uzasad
nionych wątpliwości, ' a rionilalnie od czasu do 
cza'su Urząd odbiorczy będziepob'ierał /próbkę to
waru w ilości niezbędnej dla dokocnahia urzędO
wej analizy i sprawdzenia' zawartości artykułu po
datkowego względnie monopolowego w przesyła
nym towarze. Atoli ,i w tym ' Y'YlPa:dIkuprzesyłka 
winna być zwo1nie1la d.o dals;: I _~<) h'ą.nsporiu bez
.zwło"7ftie . on'" """,:L""Jiit1 .. --vI ... łJL. •• ",_ w",.t1Qd~ -ńnłatv ' 
~'o'Ao'!~Q~r~~idł~~'~~ " k~li~' '. J;żę~ 
gdańskiego, oraz' po odnotowaniu w r.eiestrze od
biorczyni osoby; obowiązanej do uiszczenia lla~eż
ności podatkowej, względnie monopolowei od da
nej przesyłki. Odchylenia w wynikach analizy 
do 3% nie będą brane pod uwagę, a przy odchy
leniach ponad 3 % będzie wymierzana i pobiera
na dodatkowa należność podatkowa, względnie 
monopolowa od całej zachodzącej oróżnicy w wy-
nikach analizy. '; 
/ Przy przekazywan'iu towarów; zawierających 
artykuły akcyzowo-monopolowe z Polski na 
obszar W. M. Gdańska urzędy przekazujące będą 
uwidaczniały na żądanie wy,syhjąces!o na obu 
egzemplarzach zgłoszenia: (karty przekazowe) wy
ni'k polslkiej urzędowej . analizy pró1lki towaru oraz 
przesyłały urzędowi odbiorczemu na obszarze 
W. M. Gdańska pismo urzędowe., wyniku anali
zy wraz z duplikatem zgłoszenia (karty iprzeka
zowej)" , 

O tern należy bezzwłocznie zawiadomić urzę
dy i organa, pełniące czynności urzędów przeka
zowych (U rząd wysyłający, wzJ!lędnie odbiorczy) 
w myśl załącznika L (cło) do art. 207 umowy pol
sko-gdańskiej z dn. 2:4 pa~dziernika 1921 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 16, [pOZ. 139 z r. 1922), celem ścisłego 
zastosowania się. . . 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 
(-) I~nac)l MatuS%ew.kl. 

--:)(::--

99. 

ORZECZENIE 

Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej, ustalającej 
warunki pracy i płacy ' straży leśnej na rok służbo
wy 1929/30 na obszarze województw: warszawskie
go, lubelskiego, kieleckiego, łódżkiel10 i bialo-

stockiego. 

. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. 
w przedmiocie uprawnień Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej do powoływania Nadzwyczajnych Ko
misyj Rozjemczych do załatwiania zatars!ów po
między pracodawcami a pracownikami rolnymi 
(Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 686), oraz rozporządze
nia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 
13 stycznia 1930 rOIku ("Monitor Polski" z 22 stycz
nia 1930 r., Nr. 17, poz. 30), Nadzwyczajna Komi
sja Rozjemcza w składzie: Przewodniczącego Ja
na Gnoińsikiego, Okrę.gowego Inspektora Pracy, 

jako przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej, int. Klimkiewicza, jako :prze~tawi
ciela Ministerstwa Rolnictwa i sędziel!o Sądu ' 
Apelacyjnego Jana Włoczew:s:kiegol jako przed· 
stawiciela Ministerstwa Sprawiedłiwości - ną 
posiedzeniach, . odbytych w dniach 27 - 28 stycz. 
nia, 14 lutego i 1 marca 1930 r. W Warszawie .:
po wysłuchaniu opinji przedstawicieli Ipracodaw
ców i pracowników leśnych, oraz zważywszy, ze: 

1) byłoby pożądane ~rowadzenie :mnian tak 
co do wysokości świadczeń, jak i 00 do s!pOtSobu 
ich wydawania, 

2) wprowadzenie tych zmian w połowie roku 
służbowego jest pod wie,lu wzJ!lędami nierealne, 
gdyż strony winny przy zawieraniu umów indy
widualnychroać je, orzekła ustalić warunki pra~ 
cy i 'Płacy straży leśneg na obszarze woiewództw: 
warszawskiego, lubelskiego, kieleeikiel!o, łódzkie~ 
go i białostockiego na czas do LX. 1930 r. ,podług 
dotychczas zawieranych w tym pr1;edmiocie umów 
zbiorowych, a mianowicie: 

I. Zasady 02ólne. 

Art. 1. 

Orzeczenie niniejsze dotyczy z jedne; :strony 
wszystkich pracodawców . leśnych z wyjąrfJkiem 
lasów państwowych, posiadających obszaru leśne
go nie mniej, niż 150 ha, z drugiei zaś strony -
stałych pracowników leśnych, zatrudnionych ja
ko straż leśna (gaąowych, borowych, szlakowych 
i t. p.). 

U 'W a ~ a: Inwalidzi oraz IPObiera1ąCY rentę, 
.. pódt~g~~ ~s~n~ ~Q'ri~. ' ... 

• • • , r • Ari. 2. 

Orzecz.enie niniejsze obowiązu;e od dnia 1 
paździemilka 1929 r. do dnia 30 września 1930 r. 

Art. 3. 

Rok słuŻlbowy pracowników, objętych ninie;
szem orzeczeniem, zaczyna się 1 !października, a 
kończy 30 września roku następnego, .przyczem 
obie ,strony obowią?:uj'e onlł!jmniei trzymiesięczny 
termin wypowiedzenia indywidualnych umów' pra
cy. 

Niewypowiedzeriie we właściwym tel1minie 
(na)później do dnia 1; lipca włącmiel jUllOWy pra
cy, przedłużają nadal. 

Uchylenie ,się ' od przyjęcia wV1Powiedzenia 
umowy, tejże nie 'przeClłuża. 

Art. 4. 

Zatargi, wynikłe na tłe umowy o pracę po
między pracodawcami a tPracown~kami oraz roz
wiązanie stosunku służbowego w ciąRU roku, re
gulują Komisie Rozjemcze, bądź są.dy państwo
we - według kompetencji. 

Do czasu uzyskania właściweJ!o orzeczenia 
lub wyroku nie wolno: a) pracodawcom wstrzy
mywać świadczeń, b) prac9wnilkom 'przerywać 
pracy. 

U wag a: W wypadkach wyjątkowo ciężkie
go przewinienia, pracodawca może wstrzymać 
przed orzeczeniem lub wyroikiem świadczenia, 
w razie jednak wygrania sporu przez pracownik.a, 
pracodawca winien . wydać zaległe świadczenia 
z dodatkiem miesięcznym 4% od wstrzymane'; na-
leżności. . 

Arl5. 

Orzeczenie niniejsze stanowi ,dla województw! 
wa11Szawskiego, lubelskiego, lkieleckieJ!o, łód~kie
go i białostookiego w myśl ustawy z dnia l-go 
sierpnia ' 1919 r. (Dz. Pr. P. P. Nr. 65, 'Poz. 3941 
podstawę przy zawieraniu umów inwidualnych. 
Indywidualne umowy pracy, zawieraiące warunki 
dla pracowników mniej korzystne niż warunki 
orzeczenia niniejszego są niewame i ule~ną za
st~ieniu przez warunki ninie;sze. 

Art. 6. 
Pracownik otrzymuje od 'Pra~odawcy bez

płatnie 'książeczkę obrachunkową, zawierającą 
kontrolę wydawanych świadczeń i spis powierzo
nego mu inwentarza. Książeczka ta winna być 
podpisana przez pracodawcę lub jes!o zastępcę 
oraz ipracoWn~ka. . Poża tem pracodowca wydaje 
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bezpła'inie pracownikom straży leś:nei jeden 
egzemplarz n inie jszego ol1Zeczenia na ręce wybra
nego przez n ich przedstawiciela. 

U w ag a: Książeczki obrachunkowe. zło~one, 
u pracodawcy , nie p ov .. -inny by~ dłużej przetrzy
mywane, niż 10 dni . 

II. Stosunek wzajemny. 

Art. 7. 

Pracodawców .oraz ich zastęlPCów obowiązuje 
grzeczne traktowanie pra cowniika i ścisłe prze
strzeganie':Var1łnków umowy, a zwłaszczą re gu
larne wypłacaqie ' świadczeń i płac,' IPrzewidzia
nych umową. 

Pracowników; obowiązuje J!rzecznpść wobec 
pracodawców , i ich zastępców, ścisłe przestrzega
nie zawartych umów, pilne i sumienne Slpełnia
nie obowiąz;ków, a w . p ierwszym rzędzie wykry
W!l:hie kradzięży i meldowanie o nich swej 
zwierzchności, dą~ność do ja:knajwięk~ei wydai
ności pracy i stosowapie się do ws~yst~ich zarzą
dzeń p racodawcy lub jego ~astęlPcy. QdnOlSzących 
się- do wykon ywania ()bowiązków ~łiI~hoWvch OT;;Z 

przestrzeganie "wszy&tkich prz~pisów porządko
wych w obchodzie leśnym ieh pieczypowieI1Zo~ 
nym. 

Art. 8. 

Pracownicy objęci ninie;szem orzeczeniem nie 
mogą być u:!ywani prżez prac'odawców i ich ~a
stępców, czy też przełożonych do ;posłUJ~ osobi
s~"yc~, },<1d1 tai pracy, nie maiące; związku z ich 
obowiązkami zawodowemi" z wv1<litkiem specjal
nych okoliczności. 

Pracownicy straży leśnej. zajęci przy urzą
dzaniu polowania. otrzymują d<>datikowe wyna
grodzenie. 

IU. Warunki· wynas!rodzeula. 

Art. 9. 

Wynagrodzenie pracowników stra'żv leśnej w 
naturze (rola, mieszkanie, łąka, pastwis:ko, z,boże, 
opał i t. d.), oraz w gotówce w IPrzeliczeniu na ży
to według cen Giełdy WaI1Szawskiei, loco stacja 
~aładowania,winno być o 10 % wyższe od całko
witego wynagrodzenia, przewidzianego w umowie 
zbiorowe} Nr. 1 dla ordynariuszy, obowiązującej 
w tymże czasie w <;lanym powiecie, przeliczonego 
według tychże cen żyta Giełdy Warszawskiej. 

~ i . \ Art .. t'O. 
Niezależnie od wynag~~dzenia, 'Przewidzia'~~~ 

go w artykułach poprzednich orzeczenia niniej
szego, pacowni,k straży leśnej otrzyma: 

a) na pięć lat - w miesiącu październiku 
płaszcz lub , ko~uch krótki, 

h) na dwa lata - w miesiącu październiku 
mundur zimowy i takież Sipodnie, i 

c) na jeden rOik - w miesiącu kwietniu mun
dur letni, spodnie oraz buty i cz,apkę lub kape
lusz. 
, U wag a: Wymienione przedmioty umundu
rowania po czasie, na który zostały wydane, prze
chodzą na własność pracownika. Przedmioty, 
które w myśl powyższeg,o nie przeszły na wła
sność pracownika, w razie OIPuszczenia lUlb utra
ty posady podlegają zwrotowi. 

Art. 11. 
Pracownik straży leśnej otrzyma w stosunku 

rocznym drzewa opałowego w szczapach IUJb !krą
glakach 24 mS przestrzenne miękkiego lub 18 m3 

przestrze:nne twardego w miei:scu zamieszkania, 
o ile pracGwnik nie posiada konia. 

Opał wydaje się ćonajmniej na miesiąc zgóry. 

Art. 12. 
Pracownik straży leśnej ma prawo trzyma

nia w dowolnej ilości trzody chlewnei w J!ranicach 
istniejącego przy mieszkaniu s!użbowem po
mieszczenia. 

Art. 13. 

Pracownikowi, wzywanemu do sądu w cha
rakterze świadka w sprawach pracodawcy lub de
legowanemu w interesach teg-oż pracodawcy, 
wypłacane będzie strawne: za całą dobę równo
ważnik 6 kg: żyta, za pół dnia 2 % kg. wedłu.g cen 
Jriiejscowych. 

IV. Mieszkauie. 

Art. 14. 

Mieszkanie pracownika straży leśnej składać 
się musi conajmniej z jednej izby z podłogą drew
nianą i Ikuchni oraz komory. 

Izby winny być wytynkowane, ze szczeLnemi 
drzwiami i oknami na zawiasach. 

W oknach mają być całe szybyj w razie stłu
tzenia szyby, obowiązany jest IPracownik wsta
wić nową w ciaQu najdalej dwóch ty,godni. 

Wapno do bielenia dostarcza pracoda wca 
dwa razy do roku w ogólnej ilości 15 kg. na miesz
kanie. 

Podłogi mają być położone, a 'Piece doprowa
dzone do należytego .porządku przed 1 listopada. 

MONITOR POLSKI. -;- Dnia 19 marca 1939 r. 

Mieszkania mają być ze szczelnym dachemj 
tam gdzie dachy są popsute, muszą być naprawio
ne w ciągu miesięH letnich. 

W majątkach, gdzie zacieka woda do lPiwnicy 
i mieszkań pracoWJIlików, winny być poczynione 
zabez,pieczenia w ciągu lata od wody napływo
wej. 

Pracodawcy i pracownicy winni dbać, aby 
otoczenie mieszkań było hygjeniczne. Obowiązu-

. je wybrukowanie dostępu do studzien oraz ' zastą
pienie z.gniłych cem.brzyn nowemi, lub też zapew
nienie pracownikom w inny sposób zdrowej i czy
~tej, wody do picia. 

Zbiorniki na nawóz nie :mogą zna;dować się 
w bli Ż'szej odle~łości, aniżeli 20 metrów od miesz
kań służbowych. W pobliżu mieszkań znaj<lować 
się mają zasłonięte ustępy. 

Pracodawcy winni dążyć do zakładania przy 
gajówkach ' ogródków owocowych, w szczególno-
ści ptz~z dos,tarczanie dn;ewek i t. p. . 

Art. 15. 

Pracownicy obowiązani są ! utrzvmywać 
miesz,kania w należytym porządku; trzymanie in
wentaI1Za w mieszkaniu, chocia:żby najkróŁszy 
czas, jest stanowczo wzbronione. 

Bez zgody pracodawcy nie wolno przyjmować 
subloka torów. 

Przy wprowadzeniu się pracownik melduję 
pracodawcy skład swej rodziny. 

Art. 16. 
Drobny remont mieszkania i budvnków go

spodarczych (\gajówki), nie wyma~aiący sił facho
wych, uskutecznia pracownik straży lesnei mater
jałami, dostarczonem.i przez pracodawcę. 

Art. 17. 
Pracownicy straży leśnej, prowadzący gospo

darstwo na przydzielonych im deputatach, grunto
wym i łąkowym, muszą posiadać odpowiednich 
rozmiarów budynki gospodarcze na pomieszcze
nie zbiorów, dobytku i narzędzi. 

Art. 18. 

W nowobudujących się mieszkaniach dla stra .... 
'i,y leśnej, winny być obowiązkowo uwzględniane 
conajmniej dwie izby mieszkalne, kuchnia. komo
ra i sień. 

Art. 19. 

Pracó'wnicy, zajmujący 'mi~ika;nia Własne; 
otrzymują , .• ódsiikodowailie '.' za ' . nie o tr:tyman i e 
miesz,'kania od pracodawcy, . któte winno być 
uwz,ględnione przy obliczaniu świad.czeń, według 
art. 9. 

V. O'rlopy~ 

Art. 20. 

Pracownik straży leśnej otrzymuie w ciągu 
roku 12 dni urlopu w dni nieświą1eczne, bez po-
trącenia świadczeń. ' 

" 
Wybór dni urlopu odbywa się w porozumie-

niu z pracodawcą, wzg'lędnie przełożonym, z wy
jątkiem wyjazdów. spowodowanych pisemnem 
wezwaniem związków zawodowych, w tych bo
wiem wypadkach pracodawca winien iest zgodzić 
się na zaproponowany dzień urlopu, nie więcej 
jednak, jak dla 2 'pracowników z nadleśnictwa. 

Pracownik na czas uzyskaneJ!o w mysI po
wyższego urlopu winien na żądanie pracodawcy 
lub przeJożonego dać pewnego zastępcę, które<!o 
opłaca pracodawca w stosunku równoważnika 
6 - 12 kg. żyta dziennie wedłU(! cen miei;scowych. 

VL Ubezpieczenie i DaUka dzieci. 

Art. 21. 

Do cza'su wprowadzenia 'kas chorych, praco
dawca opłaca w całości koszty sZlpitalne oraz 
kosztv, związane z przyjazdem lekarza do c,hore- ' 
go. We wszystkich innych wydatkach na leka-

. rza, dentystę, akuszeI1kę, . wptekę, pracownik 
uczestniczy w stosunku 10%. Wszystko powyższe 
stosu;e się do pracownika, jeRo żoriy oraz dzieci 
poniżej lat 15-tu. Do pozostałych członków ro
dziny pracownika stosuje się tylko wtedy, o ile 
stale pracują w majątku pracodawcy. 

U wag a I. W razie sporu rozstrzyga Ko
miJStja Rozjemcza na podstawie dowo,dów i rachun
ków, przedstawionych przez pracodawcę . Jeżeli 
pracodawca dąwodów pisemnych nie dosta rczy, 
pracownik nie będzie zobowiązany do zapłacenia 
10% kosztów. 

U wag a II. Pracodawcy nie są obowiąza -
ni opłacać zabiegów technicznych dentystycznych. 

Art. 22. 

Pracodawcom nie wolno przy końcu rOiku 
służbowego zwolnić pracownika straży leśnej li 
tytko z tytułu jego starościj może go jednak Slkut
kiem starczej niezdolności do pracy przenieść do 
czasu ustawowego rozwiązania tej St.prawv na eme
ryturę, która winna zapewniać emerytowanemu 
mieszkanie i świadczenia komornika. . 

" 

Nr. 65 . 

Prze,pis ten dotyczy tylko tych pracowników, 
którzy.przepracowali na dobro pracodawcy lub 
dane'go .gospodarstwa leśnego 25 lat. 

Art. 23. " 

Na wypadek śmierci pracownika, pozostała 
po nim rodzina ofrzymuje na koszty pogrzebu 30 'zł 
i trumnę, zrobioną mi mie jscu, lub w' razie odmo
wy przyjęcia trumny -- równoważnik w gotówce, 
oraz ppzostawia się, ' względnie wydaje się umilri, 
durowanie, przewidziane ,Y" art. . 1.0 p. c. 

Art. 24. 

Na wypadek śmierci żony pracowńika, otrzy" 
ma on na koszty pogrzebu 25 zł, na wypadek 
śmierci dziecka 15 zł. 

We wszystkich wypadkach powyższych otrzy
ma również trumnę, zrohioną na miejscu, lub w ra
zie odmowy przyjęcia trumny równoważnik w go
tówce. 

Art. 25. 

Do czasu wprowadzenia .. ubezpieczeń pogrze
bowych na wypadek śmierci pracownika straży 
leśnej, . żona lub dzieci 'zmarłego - mają otrizymać 
przez pół roku ' połowę świadczeń w naturze i w 
gotówce. przewidzianych .dla pracownika straży 
leśnej w niniejszej umowie. . '. . " " 

W razie niedawaniaprzez pracodawcę powyż
szych świadczeń w naturze w całości lub częścio
wo, pracodawca winien wydać . jednorazowo lub 
w dwu ratach kwartalnych ekwiwalent gotówko-
wy według cen miejscowych: ' 

za pensję równoważnik 100 kg. żyta. 
za ordynarię równoważnik 400 kg. żyta, 
za utrzymanie krów równoważnik 375 kg. 

żyta, . 
za kartofle równoważnik 450 kg. żyta. 
za mieszkanie równoważnik 225 kg. żyta, 
za opął równoważnik ' 150 kg. ' żyta. 
W tym wypadku rodzina , zmarłego pracowni~ 

ka ma prawo mieszkać wgajówc~ 'przez czasjed
nego miesiąca od dnia śmierci pracownika. 

Art. 26. 

Pracodawcy ' cpłaca~ą początkową naukę dzie~ 
ci pracowników straży leśnej tam, gdzie wymaga to 
osobnych opłat lub dopłat. 

VII. Regul<>wanie zbiorów i zasiewów pomiędzy 
rodziną zmarłego pracownika a jego zastępcą. 

Art. 27. 

Nowy pracownik straży leśnej, obejmują~YP9':" 
' sadę po zmarłym, · bądź, ustępującym W ,ciągu ; roku 
pracowniku winien ' ułożyć się polubownie z rod:zi
ną zmarłego co do wszelkich sprzętów i zasiewów. 
Jeżeli do zgody nie dojdą, pracodawca regull,1je tę 
sprawę w sposób następujący: 

o ile śmierć gajowego nastąpiła w czasie mię
dzy 1.X a 3l.XII, rodzina zmarłego gajowego otrzy
muje po 2 kwintale żyta z morga lub równoważnik 
w gotówce; 

o ile śmierć nastąpiła w czasie między 1,1 
a I.1V - po 3 kwintale żyta z morga lub równo-
ważnik w gotówce; , . 

o ile śmierć nastąpiła w cza-sie międzyl.1V 
a l.VII - po 4~ kwintala żyta z morga lub rów
noważnik w gotóWCej 

o ile zaŚ śmierć nastąpiła między l.VlI a t.X
zbiory całkowicie naJeżą do rodziny zmarłego. 

Wydane przez pracodawcę z tego tyt:u.łu 
świadczenia rodzinie zmarłego gajowego w całości 
pGtrąca się z rocznegoupo~ażenia nowego gaiowe
go, o ile nowy gajowy dokona sprzętów. 

Działo się Yl Warszawie <bU. 5 ,marca 1,930 r. 

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Opiekj 
Społecz.-e;· ' . . 

(-l J. Gnoiński. 

PrzedstaWkiel Ministerstwa Sprawied'iwości: 
(-l Wloczewski. 

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa: 
(~l inż. Klimkiewicz. 

-~-:o:~! 

Ruchsłuźbowy , 
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOSet. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowie
niem z dnia 12 marca 1930 r. zamianował: 

Sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie Ka
rola KCnlca i P rokuratora Sądu Okręgowego w 
Bydgoszczy Tadeusza Krzysztoforskie2o - Wi
ceprokuratorami Sądu Najwyższego; 

Sę dziego Sądu Okręgowego w Poznaniu To
masza Wilczaka - Sędzią Sądu Apelacyjnego w 
Poznaniu. 
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