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uboju i przerobie przyrządy i materjały według na
stępujących norm: 
za 100 kg mięsa wi~przowego, wołowego, 

cielęcego i baraniego świeżego, solone
go, mrożonego, ~ wyjątkiem oddziel
nych głów, nó!, oraz oddzielnych 
wnętrzności . ..... Zł. 10.-

§ 2. Zwrot cła, z tytułu wymienionego w § l 
niniejszego rozporzą,zenia, uskutecznia się zapomo
cą kwitów wywozov.ych, wystawionych każdorazo
wo przez upoważniom do tego urzędy celne, na pod
stawie zaświadczeń N.inisterstwa Przemysłu i Han
dlu, po stwierdzeniu vywozu towarów zagranicę. 

§ 3. Kwity WYVOZOWe opiewają na okazicie
la, zachowując ważndć na przeciąg 9 miesięcy od 
daty ich wystawienia, i mogą służyć do uiszczenia 
należności celnych za N'szelkie towary, sprowadzane 
z zagranicy, w każdym z urzędów upoważnionych do 
realizowania kwitów. 

§ 4. Rozporządzmie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 paździenika 1931 r. i obowiązuje aż 
do odwołania. 

Minister Skarbu: Jan Plsudski 

Minister Przemysłu i Hmdlu: Zarzycki 

Minister Rolnictwa: Leol J. Polczyński 

&3. 
ROZPORZĄDZENIE MIIISTRA WYZNAŃ RELI

GIJNYCH I OśWIEC~NIA PUBLICZNEGO 

z dnia 13 sie'pnia 1931 r. 

wydane w porozumieniu z J1.inistrem Skarbu o uchy
leniu rozporządzenia z dńa 30 listopada 1927 r. 
w sprawie uposażenia dyrektora, instruktorów i pre
legentów Państwowego htytutu Wychowania Fi-

zycz~o. 

Na podstawie ustępu' ostatniego artykułu 39 
ustawy z dnia 9 październ\lia 1923 r. o uposażeniu 
funkcjonarjuszów państwov.yth i wojska (Dz. U. R. 
P. Nr. 116, poz. 924) zarząd;a~ię co następuje: 

§ 1. U chyla się rozporzld.zenie Ministra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 
30 listopada 1927 r. w porozullieniu z Ministrem 
Skarbu w sprawie uposażenia cyrektora, instrukto
rów i prelegentów Państwoweg, Instytutu Wycho
wania Fizycznego (Dz. U. R. 1. z 1928 r . Nr. 14, 
poz. 101). 

§ 2, Rozporządzenie niniejs:e wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

MiJn.i!Ster Wyznań Religijnych i Oświe~ni,a PubHcznego: 
J. J'drzejewicz 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

684. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLlWOSCI 

~ ,dnia 12 wrz,ęśnia 1931 r. 

o rozmieszczeniu sądów J!rodzkich w powiecie czę
stochowskim w okręgu s'ądu okręgoweslo w Piotr .. 

kawie. 

Na podstawie art. 270 prawa o us.troju s,ądów 
powszechnych (Dz. U. R. P. ,z 1928 r. Nr. 12 poz. 93) 
zarządzam co nasltę;pu j,e: . 

§ 1. Znosi się sąd grodzki w Janowie niWier. 
dcą. 

§ 2. Gminy: Ol.sztyn, P1r'zyrów i Złoty Poto,k 
włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Często
chowie. 

§ 3. .Rozpor. ządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 hstopada 1931 r . 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

685. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI 
SPOLECZNEJ 

z dnia 16 września 1931 r. 

w sprawie przyznania prawa do zasiłk6w C2':ęśc:iowo 
zatrudnionym robotnikom niektórych I:akład6w pra

cy w województwach: śląskiem i lwowskiem. 

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 Zarządu 
Głównego Funduszu Bezrobocia zarządzam co nastę
puje: 

§ 1. Przyznaje się w okresie od dnia 1 do 
30 września 1931 r. prawo do zasiłków tym częścio
wo zatrudnionym 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 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 Hohenłohego" - Sp. Akc. w Weł

noweu, 
14) "Rybnicka Fabryka Maszyn" Sp. z ogr. por. 

w Rybniku, 


