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Dziennik Ustaw. Poz. 396, 397, 398 i 399. i Nr. ' 47. 

dów Włókienniczych - Stradom" oraz zakładu pra
cy "Warta" w Częstochowie, których zarobek ty
godniowy nie przekracza, z-· pQwodu ograniczenia 
produkcji, pełnego umówionego zarobku za 1 bądź 
2 dni pracy. -

Wysokość zasiłku pla tej kategorji robotników 
określi, stosownie do ustępu 2~go art. 3-go ustawy 

. t~ dnia 1ą lipca 1924 r ., Zarząd Główny Funduszu 
. BezrobOCia. , 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
~cie 2i dniem ogłoszenia. 

:Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prystor 

397. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOLECZNEJ 

z dnia 15 czerwca 1930 r. 

w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo 
zatrudnionym robotnikom zakładów pracy "Zakłady 
Mechaniczne i Odlewnia Żelaza Białogon", "Suche d
niowska Fabryka Odlewów i Huta Ludwików Sp. 
Akc." oraz "Zakłady Przemysłowe, Odlewnia Żela-

za i Emaljernia Kamienna - Jan Witwitki" • 

Na podstawie art. 3-g,0 ustawy z dni;a 18 lipca 
1924 r. o zabezpieczeniu na . wypadek bezrobocia 
(Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650), na wniosek Zarządu 
Głównego Funduszu Bezrobocia, zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. Przyznaje się prawo do zasiłków na wy
padek bezrobocia robotnikom zakładów pracy: 

1) "Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żelaza 
Białogon" w Białogonie, gminy Niewachlów, powia
tukieleckiego ; 

2) "Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta 
Ludwików Sp. Akc." w Kielcach i Suchedniowie, 
pow. kieleckiego; 

3) "Zakłady Pr,zemysłowe, Odlewnia Żelaza 
i Emaljernia Kamienna ~ Jan Witwicki" w Skar
żysku Kamiennej, których zarobek tygodniowy nie 
przekracza, z powodu ograniczenia p'rodukcji, peł
nego umówionego zarobku za 1 bądź 2 dni pracy, 
z tern, że robotnikom zakładu wymienionego w punk
cie l-ym zasiłki te będą wypłacane w okresie od 
dnia 1 czerwca do 15 lipca 1930 r., zakładu wymie
nionego w p. 2-im - w 'okresie od dnia 1 c,zerw
ca do 31 lipca 1930 r ., zaś zakładu wymienionego 
w p. 3-im - w okresie od dnia 1 do 30 czerwca 
1930 r. 

Wysokość zasiłku dla tej kategorji robotników 
określi, stosownie do ustępu 2-go art. 3-go ustawy 
z dnia 18 lipca 1924 r., Zarząd Główny Funduszu 
Bezrobocia. 

- §" 2. ;R 9zp0rządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia . ' -, ; I :' , j:, 
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398. 

ROZPORZĄDZENIE . . 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOLECZNEJ 

z dnia 15 czerwca 1930 r . 

. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo 
zatrudnionym robotnikom zakładu pracy "Polskie 

Huty SzWła" w Krośnie. 

Na podstawie ar U 3-go ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r. o zabezpiec,zeniu na wypadek bezrobocia 
(Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650), na wniosek Zarządu 
Głównego Funduszu Bezrobocia, zafządzam co na
stępuje: 

§ 1. Przyznaje się w okresie od dnia i do 30 
czerwca 1930 r, prawo do zasiłków częściowo za
trudnionym robotnikom zakładu pracy "Polskie Hu
ty Szkła" w Krośnie, .których zarobek tygodniowy 
nie przekracza, z powodu ograniczenia produkcji, 
pełnego umówionego zarobku z·a 1 bądź 2 dni pracy. 

Wysokość zasiłku dla tej kategorji robotników 
określi, stosownie do ustępu 2-go art. 3-gousta wy 
z dnia 18 lipca 1924 r ;, Zarząd Główny Funduszu 
Bezrobocia. 

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

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prystor 

399. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSLU I HANDLU 

z dnia 16 czerwca 19'30 r. 

w sprawie wyrobów złotych i srebrnych przeznaczo
. nych na złom. . 

Na podstawie art. 1 punkty 3 i 4 ustawy z dnia 
16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu 
i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nad
zoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyroba
mi złotniczemi oraz organizacji urzędów probier
czych na 'obszarach b. zaborów austrjackiego i ro
syjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 470) zarządzam 
co następuje: 


