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ckich o ubezpieczeniu robotników od wypadków, 
obowiązujących na terytorjum b. zaboru austrjackie
go, oraz o rozciągnięciu obowiązujących tam ustaw 
o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków na 
terytorjum przyłączone do Polski, a należące po
przednio dO' Królestwa Węgierskiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 65, poz. 413) Draz na mocy artykułów 1 i 12 usta
wy z dnia 30 stycznia 1924 r. w przedmiocie roz
ciągnięcia obowiązujących na obszarze wDjewództw: 
krakowskiegO', lwowskiego, stanisławowskiego , tar
nopolskiego i cieszyńskiej czę ści województwa ślą
skiegO' ustaw D 'Dbowiązkowem ubezpieczeniu robot
ników od wypadków na Dbszar województw: war
szawskiego, łódzkiegO', kieleckiegO', lubelskiego, bia
łostockiego, wołyńskiego , poleskiegO' i nowogródz
kiego oraz Ziemi Wileńskiej (Dz . U. R. P . Nr. 16, 
poz. 148) zarządza się CD następuje: 

§ 1. § 4 rDzpDrządzenia z dnia 28 maja 1923 r. 
w przedmiocie siedziby Draz organizacji sądów roz
jemczych dla Zakładu ubezpieczenia od wypadków 
we LWDwie (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 749) Dtrzymuje 
brzmienie następujące: 

"CzłonkDwie sądu rDzjemczegD otrzymują za 
udział w pDsiedzeniu diety, zamiejscDwi zaś nadto 
zwrDt kDsztów przejazdu. 

WysDkość diet oraz kDsz'tów przejazdu ustala 
Minister Pracy i Opieki SpDłecznej w pDrozumieniu 
z Ministrem SprawiedliwDści po wysłuchaniu opinji 
ZaLładu ubezpieczenia od wypadków." 

§ 2. RDzporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem Dgłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prystor 
Mipister SprawiedliwDści: St. Car 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

542. 
OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 27 września 1929 r. 

w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r. 

(Dz • . D. R. P. Nr. 45, poz. 380). 

Na podstawie art. 5 pkt. b rozpDrządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. 
(Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) prostuję na
stępujące błędy powstałe przy DgłDszeniu rDzporzą
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 
1929 r. D ustaleniu okręgów sądów grDdzkich w BrDd
nicy, GDlubiu, Toruniu i Wąbrzeźnie Draz siedziby 
i Dkręgu sądu grodzkiegO' w KDwalewie (Dz. U. R. P. 
Nr. 45, pDZ. 380) : 

1) wart. 1 pkt. d należy skreślić wyraz "Gapa" j 
2) wart. 2 w wierszu czwartym należy skreślić 

wyraz "FrydrychowD". . 

Minister Sprawiedliwości: St. Car , 
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