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1348 Dziennik Ustaw. Poz. 671, 672, 673 i 674. Nr. 89. 

§ 3. Rozporządzenie mmejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1930 r. 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

672. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINIST~A PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 12 grudnia 1929 r. 

w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo 
zatrudnionym robotnikom huty "S.lesia" w Paru

szowcu. 

Na podstawie art. 3-go ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. 
U . R. P . Nr. 67, poz. 650) na wniosek Zarządu Głów
nego Funduszu Bezrobocia zarządzam co następuje: 

§ 1. Moc rozporządzenia z dnia 22 paździer
nika 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasił
ków częściowo zatrudnionym robotnikom fabryki 
maszyn i narzędzi ro:niczych "Kraj " w Kutnie oraz 
h uty "Silesia" w Paruszowcu (Dz. U. R. P. Nr. 74, 
poz. 56')) przedtu ża się , w odniesi eniu do wspomnia
nych wtem rozporzadzeniu robotników huty "Sile
sia", na miesiąc grudzień r. b. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w t.y
cie z dniem ogłoszenia . 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prysior 

673. 

FOZPORZADZFNTE 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 12 grudnia 1929 r. 

w sprawie przyznl~nia prawa do zasiłków częściowo 
zatrudn ionym robotnikom zakładów hutniczych, po
łożonych na terenie dz i ałania Zarządu Obwodowel;!o 

Funduizu Bezrobocia w Katowicach. 

Na p0dstawie art. 3-go ustawy z dnia 18 lipca 
lC)?4r o zabezoieczeniu na wypadek bezrobocia fUz. 
U . R. P Nr. 67, poz . 650) na wniosek Zarządu Głów
ncgo Funduszu Bezrobocia zarządzam co następuje: 

§ 1. Przyzna je się w mi esiącu grudniu 1929 r. 
oraz w miesiącach styczniu i lutym 1930 r. prawo do 
zasiłków na wypadek bezrobocia tym częściowo za
trudnionym robotnikom zakładów hutnicz ych na te
renie działania Zarządu Obwodowego Funduszu Bez
robocia w Katowicach, którzy odpowiadają warun
kom art. 3-go ustawy z dnia 18 lir:ca 1924 r . o za
bezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. 
Nr. 67, poz. 650). 

Wysokość zasiłków, stosownie do ustępu 2-go 
. tegoż artykułu, określi Zarząd Główny Funduszu 
Bezrobocia. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Pryslor 

674. 

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRóW 

z dnia 16 grudnia 1929 r. 

o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Mini
strów z dnia 4 I:pca 1929 r. w sprawie zaliczenia po
szczególnych grup funkc;onarjuszów o specjalnych 
kwaLfikacjach w dziale · Ministerstwa Wyznań Reli
g:jnych i Oświecenia Publicznego do kategorji funk
cjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów oraz 

zaszerel;!owaniado &rup ~posażenia. 

Na podstawie art. 5 punkt b rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 
1927 r . w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rze. 
czypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P . z 1928 r. Nr. 3, 
poz. 18) - prostuje się błąd w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r . w sprawie zaliczenia 
poszczególnych grup funkc jonarilJszów o specjalnych 
kwalifikacj ach w dzi ale Mini sterstwa Wyznań Reli. 
gijnych i Oświecenia Publicznego do kal egor.ji funk
cjonariuszów niższych, ustalenia ich tytułów oraz 
zaszeregowan;a . do grup uposażen i a (Dz. U . R. P. 
Nr. 66, poz. 511), a mianowicie : w § 1, w tabeli punk
tu b po wyrazie : "karbowi", a przed wyrazem "ma
gazynierzy" należy wstawić wyraz ,;oj rodnicy". 

Prezes Rady Ministrów : Świta/ski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu : Ignacy Matuszewski 

Minister Wyznań Reli~nnych i Oświece.,h Puhlicznego: 
SI. Czerwiński 
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