
900 Drlennik Ustaw. Poz, 466 i 467. Nr. 57. 

466. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI 
SPOLECZNEJ 

z dnia 18 czerwca 1931 r. 

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

cy w województwach: śląskiem i kieleckiem. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 lipca 
t924 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 w okresie od dnia t do 
30 czerwca 1931 r. prawo do zasiłków tym częścio
wo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: 

t) "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. - Fabryka 
Kotłów w Siemianowicach, 

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

dukach, 
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 "Zjednoczona Królewska i Laura" 
w Królewskiej Hucie, 

11) huta "Pokój" w Nowym Bytomiu, 
12) huta "Zgoda" w Zgodzie, 
13) "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, 
14) "Rybnicka Fabryka Maszyn" Sp. z ogr. 

odp. w Rybniku, 
15) "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" Sp. 

z ogr. odp. w Siemianowicach, 
16) "Elevator" - Fabryka Maszyn, Odlewnia 

Stali i Konstrukcyj Zelaznych, Sp. Akc. 
w Katowicach, 

17) Fabryka Maszyn "Transport" w Wielkich 
Hajdukach, 

t8) "GodulIa" Sp. Akc. - Kopalnia "Lithan
dra" w Nowym Bytomiu, 

t9) "Godulla" Sp. Akc. -- Szyb "Gotthard" 
w Chebziu, 

20) "Gotobur" - Górnośląskie Tow. Budowy 
Rurociągów - Sp. z ogr. odp. w Tarnow-
skich Górach, • . 

21) ."Giesche" - Fabryka Porcelany Sp. Akc. 
w Katowicach n, 

22) Kopalnia Ks. Pszczyńskiego "Zjednoczona 
Brade" - Oddział ruchu n w Gostyniu, 

23) "Państwowa Fabryka Związków Azoto
wych" w Chorz()wie, 

24) Zakłady Przemysłowe - Odlewnia Zelaza 
i Emaljernia "Kamienna" - Jan Witwicki 
w . Skarżysku Kamiennej, . 

25) Towarzystwo Zakładów Przędzalni Baweł
ny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. 
w Zawierciu, 

ktÓrych zarobek tygodniowy nie przekracza z powo
du ograniczenia produkcji pełnego umówionego za-
robku 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 Bezro
bocia. 

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

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Hubicki 

467. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTROW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 22 czerwca 1931 r. 

O ulgach celnych. 

Na 'podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje: , . 

§ 1. Przy przywozie: 
a) maszyn i aparatów niewyrabianych w kra

ju, o ile stanowią część składową nowoin
stalowanych kompletnych urządzeń oddzia
łów zakładów przemysłowych lub mają, słu
żyć do obniżenia kosztów, względnie zwię
kszenia produkcji przemysłowej lub rolnej, 
może być stosowane cło ulgowe,wynoszą
ce 35 % cła normalnego (autonomicznego). 

Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Przemysłu i Handlu orzeka, czy ulga celna będzie 
zastosowana j . 

b) poniżej wyszczególnione towary opłacają 
cło ulgowe, którego wysokość w stośunku 
do cła normalnego (autonomicznego)" wy
nosi odpowiedni procent, uwidoczniony 
w poniższej tabeli: 

Pozycja taryfy 
celnej 

z 67 p. 2 • 

z 71 p. 2 

z71p.5b) 
i c) 

Nazwa towaru Cło ulgowe ·w %: ~ła 
flOrmaInego (auto-

nomicznego) 

Kamienie półszlachetne, praw
dziwe i sztuczne, sprowadzane w .. 
stanie surowym do obróbki (szli- .. 
fowania) ..:... za pozwoleniem Mi-
nisterstwa Skarbu 10 
Grafit zmielony równjeż zespo
lony w grudki lub w płatki ~do 
celów przemysłowych - za po
zwoleniem Ministerstwa Skarbu 35 
Elektrody z węgla, niewyrabiane 
w kraju, do wyrobu ługu, karbi-
du, azotniaku, żelazokrzemu (fer
rosilicium) i innych stopów że- .', . 
laza oraz stali szlachetnych ~ 
za pozwoleniem Ministerstwa 
Skarbu · 10 


