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Dziennik Ustaw. Poz. 307, 308, 309 i 310.

307..
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 28 kwietnia 1930 r.
w sprawie uprawnień zastępców delegata pogranicznęgo Ministra Reform Rolnych i komisarzy ,pogra·
nicznych.
. Na podstawie art. 13 rozporządzenill Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych g'r anicą wschodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 36,
poz. 337) zarządzam co następuje:
.
§ , 1. Czynności delegata pogr,a nkznego M,inistra Reform Rolnych oraz komisarzy pogranicznych,
przewidzianych wart. 8 rozporządzen1a Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o napr,a wie
ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą
wschodnią Państwa (Dz .. U. R. P. Nr. 36, po'z. 337),
mogą być wyko~1ywane przez zastępców delegat.a
i komisarzy pogranicznych; z.astępców tych wyznacza Miniister Reform Rolnych.
'
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Minister Reform Rolnych: Witold .Sianiewicz

Wysokość zasiłku, sto's ownie do ustępu 2-go
art. 3-g,o ustawy z dnia 18 lipca 1924 r., określi Zarząd Główny Funduszu Bezrobocia.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
ci~z dniem ogłoszenia.
Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prysior

,309.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRA WIEDLI'
z dnia 17 kwietnia 1930 r.
w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych 'W okrę
gu sądu okręgowego w Grodnie.
Na podstawie art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93)
zarządzam co następuje:
§ 1. Zwija się jedno stanowisko sędzieg,o okrę
gowego, jako sędziego śledczego, w Słonimie, skutkiem czego liczha tych stanowisk w ()okrę!~u sądu
okręgowego w Grodnie wynosić będzie 8 . .
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Minister Sprawiedliwości: Si. Car
WOśCI

308.
ROZPORZĄDZENIE

310.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I OPIEKI

z dnia 6 maj.a 1930 r.
W sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo
zatrudnionym robotnikom w zakładach pracy: "Zakłady Mechanic'z ne i Odlewnia Żelaza Białogon",
"Suchedniowska Fabryka Odlewów i' Huta Ludwików" oraz .. Zakłarly Przemysłowe, Odlewnia Żelaza
i Emaljernia Kamienna - Jan Witwicki",
Na podstawie art. 3-go ustawy z dnia 18 lipca
1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrohocia (Dz.
U. R. P. Nr. 67, poz. 650), na wniosek Zarządu Głów
nego Funduszu Bezrohocia, zarządzam co następuje:
§ 1. Przyznaje się w miesiącu maju ,r. b. prawo
d.o zasiłków na wypadek bezrqbocia tym robotnikom,
pozostającym w stosunku najmu pracy w zakładach
pracy:
1) "Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żelaz,a
Białogon",

2) "Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta
Ludwików",
. 3) "Zakłady Przemysłowe, Odlewnia ż'elaza
i Emaljemia Kamienna - J,a n Witwicki",
których zarobek tygodniowy z powodu ograniczenia
produkcji nie przekracza pełnego umówioneg'O zarobku za 1 lub 2. dni pracy.
Warszawa. ' Drukarnia

MINISTRA SPRAWIE-

DLIWOśCI

SPOŁECZNEJ

Państwowa.

Konto czekowe Pocztowej Kasy

z dnia 7 maja 1930 r.
sprawie kosztów utrzymania w więzieniach
aresztach gminnych osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.
Na zasadzie art. 573 lit. c) kodeksu postępo
wania karnego z dnia 19 marca 1928 (Dz. U. R. P.
Nr. 33, poz. 313) oraz w związku z rozporządze
niem z dnia 25 marca 1929 r. w Slprawielwsztów
utrzymania w więzieniach osób tymczasowoareszto~
wanych i osób skazanych (Dz. U. R P. Nr. 67, '
poz. 393) zarządzam co następuje:
§ 1. Wysokość kosztów utrzymania W więzie
niach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych ustala się na czas od 1 kwietnia 1930 r. do odwoł,ania na kwotę lzł 50 gr za każdy dzień, z czego
przypada na koszta wyżywienia 70 gr.
§ 2. Wysokość k'o sztów żywienia w wypadkach wykonania kary w aresztach gminnych w okrę
gach sądów apelacyjnych w Lublinie, Warszawie
i Wlilnie ustala się na ,okres 'Od 1 kwietnia 1930 r .
do odwołania od osoby na 75 gr za każdy dzień.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od
dnia 1 kwietnia 1930 r.
Minister Sprawiedliwości: Si. Car
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Cena 40 !Jr.

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8.zł. kwartalnie. Urzęd~ ł instytucje paJistwowe
6 zl. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęcieą1 każdegokwarłału.
.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych
pO cztowych niezwłocznie po otrzymania następnego kolejnego Bumera.
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