Dziennik !Js taw . Poz. 505, 506, 507 i 508.

Nr. 65.

ROZPORZĄDZENIE

KI

MINISTRA PRACY I OPIESPOŁECZNEJ

z dnia 26 sierpnia 1929 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu
i Handlu o pobraniu przez Zakład ubezpieczenia od
wypadków zaliczki na poczet pokrycia wydatków na
dodatki wyrównawcze, przewidziane ustawą z dn.
26 listopada 1925 r.

ogłoszoną

Pre ze s Rady Ministrów: Świta/ski

Na mocy ust . 4 art. 7 i 10 ustawy z dn. 26 listopada 1925 r . w sprawie uzupełnienia odszkodowania osób, dotkniętych skutkami nieszczęśliwych
wypadków przy pracy w b. dzielnicy rosyjskiej lub
na wychodźtwie w Ro sj i (Dz. U . R. P. Nr. 125,
poz. 892) larządza się co następuje:
Właściciele pr ze dsiębior stw,
obowiązkowi ubezpieczenia od

§ 1.

podlegają

cych
wypadków,
wymienieni wart. 7 ustawy z dn . 26 li stopada
1925 r. (Dz. U. ·R. P . Nr. 125, poz. 892), obowiązani
są na poczet specjalnych doda tków, pr zewidzianyc h w tym że artykule, wpłacić zaliczkę w wysokości 5 % opłat ubezpieczeniowych za pierwsze
i drugie półr ocze 1927 r. oraz za pierwsze półroc ze
1928 r ' należnych Zakładowi ubezpieczenia od wypadków.
Zaliczka powyższa płatna jest w dwóch równych ratach: w terminach płatności opłat ubezpieczeniowych za dru gie półroc ze 1929 r. i pierwsze
półroc ze 1930 r.
I

§ 2. Pr ze d sięb iorcom , którzy w okresie od 1
s tycznia 1919 r. do 30 czerwca 1924 r. wypłacali
uprawnionym dod atki do rent, Zakład ubezpieczenia od wypadków obniży określoną w § 1 zaliczkę
w granicach do 2 % opłat odpowiednio do poniesio nych z tego tytułu przez pr zedsiębio rców cięża
rów .
§ 3. Ro z por ządzenie niniejsze wchodz i w
cie z dniem ogłoszenia.

ży 

Minister Prac y i Opieki Społecznej : A. Prystor
Minister Przemysłu i Handlu : E . Kwiatkowski

506.
OŚWIADCZENIE

Śl ą~ki u stawą

z dnia 23 stycznia 1929 r .,
w. Dzienniku Ustaw Ś ląskich z dnia
25 s tycznia 1929 r. Nr. 1, po z. 6, wyraził zgodę na
wejście w życ ie rozporządzenia Pre zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 ma'r ca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz . U. R . P. Nr. 38, poz. 361)
na obszarze województwa ~ląskieg o.
Ustawa ta weszła w życi e z dniem 25 s tycznia
1929 r.
Sejm

505.

999

507.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 1 sierpnia 1929 r.
w sprawie złożenia przez Rządy Austrji, Belgji,
Egiptu, Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców,
Wenezueli, Włoch i Związku Socjalistycznych Republik Rad dokumentów ratyfikacyjnych między
narodowego protokółu, dotyczącego zakazu używa
nia na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie 17-go czerwca 1925 r.

Podaje s ię niniejszem do wiadomości, zgo dnie
komunikatami Rz ą du Francuskiego z dni 8.II.,
3.JV., 5.IV., 9.V., 4.XII i 6.XII 1928 roku, że dokumenty ratyfikacyjne międ zy narodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojn ie gazów du szą 
cych , trujących, lub p odobnych , oraz ś rodków bakterjologicznyc h, podpisanego w Genewie 17-go
czerwca 1925 r. (D z. U. R . P . z 1929 r Nr. 28 ,
poz. 278 i 279) złożone zos tały w archiwach Rządu
Francuskiego p rzez R zą dy .
Au s trji dnia 9V 1928 r.
Bel gji dnia 4.XII. 1928 r.
Egiptu dnia 6.XII . 1928 r .
Królestwa Serbów, Chorwatów
Słoweńców
dnia 12IV. 1929 r
Wenezueli dnia 8.II. 1928 r.
Włoch dnia 3.rV . 1928 r.
Związku Socjalistycznych Republik Rad dnia
5.IV. 1929 r.
z

Minister Spraw Zagranic znych: August Zaleski

PREZESA RADY MINISTRóW

508.
z dnia 24 sierpnia 1929 r.

o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w ży
cie na obszarze województwa śląskiego rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.
Na podstawie art. 1 pkt. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z di1ia 21 grudnia 1927 r.
w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polsk iej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz 18)
oświadczam co następuje:

OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 1 sier pn ia 1929 r.

w sprawie przystąpienia Liberii do międzynarodo
wego protokółu, dotyczącego zakazu używania na
wojnie gazów duszących , trujących lub podobnych,
oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w
Genewie 17-go czerwca 1925 r.
Podaje się niniejszem do wiadomo śc i , zgodnie
z komunikatem Rządu Francuskiego z dnia 2-io

