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. ślone wyze) zaopatrzenie także osobom, które 
wprawdzie nie odpowiadają jednemu z warunków 
art. 1 co do orzeczonej, zagrożonej lub odcierpianej 
kary, względnie co do okresu przebywania w aresz
cie lub w więzieniu śledczem, które jednakże swoją 
działalnością wybitniej zasłużyły się dla sprawy od
zyskania Niepodległości Państwa Polskiego, lub zjed
noczenia ziem polskich, wchodzących w skład Pań
stwa Polskiego, albo też w związku z tą działalno
ścią uległy chorobom, lub kalectwu zmniejszającym 
co najmniej o 50 % zdolność tych osób do zarobko
wania. 

Art. 11. 

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza 
się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrami 
Pracy i Opieki Społecznej, oraz Spraw Wewnętrz
nych i Sprawiedliwości, 

Art. 12. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi ' w . życie 
z dniem ogłoszenia. 

407. 

. ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 12 maja 1931 r. 

w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo 
zatrudnionym robotnikom zakładu pracy Towarzy

. stwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielar
. ni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu. 

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

§ 1. Przyznaje się w okresie od dnia 1 do 
31 maja 31 r. prawo do zasiłków tym czę
ściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy 
Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkal
ni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawier
ciu, których zarobek tygodniowy nie przekra
cza z powodu ograniczenia produkcji pełnego 
umówionego zarobku za 1, bądź 2 dni pracy. 

Wysokość zasiłku dla tej kategorji robotników 
określi, stosownie do ustępu 2 art. 3 ustawy 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: Hubicki 

408. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 12 maja 1931 r. 

w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo 
zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pra

cy w województwie śląskiem. 

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

§ 1. Przyznaje się w okresie od dnia 1 do 
31 maja 31 r. prawo do zasiłków tym częściowo za
trudnionym robotnikom zakładów pracy: 

1) "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. - Fabryka Ko-
tłów w Siemianowicach, 

2) Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II, 
3) huta "Laura" w Siemianowicach, 
4) huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdu-

kach, 
5) huta "Hubertus" w Łagiewnikach, 
6) huta "Marta" w Katowicach, 
7) huta "Baildon" w Katowicach, 
8) huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, 
9) huta "Silesia" w Paruszowcu, 

10) huta "Zjedóoczona Królewska Laura" 
w Królewskiej Hucie, 

11) huta "Pokój" w Nowym Bytomiu, 
12) l'llta "Zgoda" w Zgodzie, 
13) "Zakiady Hohenlohego" w Wełnowcu, 
14) .,Rybnicka Fabryka Maszyn" Sp. z ogr. ndp. 

w Rybniku, 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

"Fitznerowska Fabryka śrub i Nitów" Sp. 
z ogr. odp. w Siemianowicach, 

"Elevator" - Fabryka Maszyn, Odlewnia 
Stali i Konstrukcyj Żelaznych, Sp. Akc. 
w Katowicach, 

Fabryka Maszyn "Transport" w .Wielkich 
Hajdukach, 

"Godulla" Sp. Akc. - Szyb "Godulla" 
w Chebziu, 

"Godulla" Sp. Akc. - Kopalnia "Lithandra" 
w Nowym Bytomiu, 

"Godulla" Sp. Akc. ~ Szyb "Gotthard" 
w Chebziu, 

"Gótobur" - Górnośląskie Tow. Budowy 
Rurociągów - Sp. z ogr. odp. w Tarnow
skich Górach, 

"Giesche" - Fabryka Porcelany Sp. Akc. 
w Katowicach II, 

"Polskie Tow. Elektryczne" Sp. Akc. w Ka
towicach, 


