
Opłata pocztowa uiszczona ryczałte .... 

Warszawa, Poniedziałek 7 Lipca 1930 l'oku. Roi, XIII. 

PRENUMERATA 

k war t a l n a: 

OGł.OSZENIA : 
Cena za wiersz 1 mim. szpalt, 
redakcyjnej po tekście 60 groszy. 
Cena za wiersz 1 mim. szpalty 

ogłoszeniowej 55 gr. 
tv kralu • • • • 15 złotych; 
za granicą ••• 20 złotych; 

Numer pojedyńczy 
20 groszy. MONITOR POLSKI 

Tabelaryczne i cyfrowe 90 gr. 
Ogłoszenia o zagubionych doku

mentach 17 groszy za wyraz. 
Każde ogłoszenie najmniej 

1 złoty. 
Za terminowy druk ogłoszeń 
Wydawnictwo nie odpowiada. 
Osobom i firmom prywatnym 
kredytu na ogłoszenia i prenu· 

Koato pocztowe czekowe 
Nr. 730. DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

WYCHODZI CODZIENNIE Z WY J Ą TKIEM NIEDZIEL I ŚWIĄ T. meratę Wydawnictwo nic 
udziela. 

Dyrekcja Wydawnictwa: Miodowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 pp. Dyrekcja otwarta od 9 - 3 pp. Tel. działu red. 44-05. Tel. d~iału 
handlowego 44-50. Tel. prenumeraty rachuby 44-42. Tel. eksp. 25-28. Kasa czynna od g. 8 i pół r. do 1 pp., w soboty do godz. 12. 

s:::::x::z 

TRF.śC DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Zarządzenia Władz Naczelnych: 

Poz, 234. Zarządzenie Ministra Pracy i Opie
ki Społecznej z dnia 20 czerwca 1930 r., wydane 
w p<;Jrozumieniu z Ministrem Skarbu, w sprawie 
przedłużenia w niektórychmiejscowośdach okre
su uprawnienia bezrobotnych do pobierania za
siłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. 
o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. 

Poz, 235. Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1930 r. w spra
wie powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjem
czej dla ustalenia płac za roboty akordowe przy 
zbiorze zbóż dla województw: poznańskie20 i po
morskiego narok służbowy 1930 r. 

Ruch służbowy w Najwyższym Trybunale 
Administracyjnym. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
• 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
o 

234. 

ZARZĄDZ :ENIE 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

z dnia 20 czerwca 1930 r., 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, 
w sp'rawie przedłużenia w niektórych miejscowo
ściach okresu uprawnienia bezrobotnych do po-
bierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 
lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezro-

bocia. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia 
(Dz. {J R. P. Nr . 67 on:>.: 6501 w brzmieniu usta
wy z dnia 28 stycznia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 15, 
poz . 97). na wniosek zarządu głównego funduszu 
bezrobocia zarządzam, co następuje: 

§ t. 

Dla tych bezrobotnych robotników, którzy 
do dnia 31 lipca 1930 r. włącznie wyczerpali lub 
wyczerpią zasiłki z funduszu bezrobocia w ciągu 
całego okresu, tlIstalonego w ust. ~ art. 13 ustawy 
z dnia 18 lipca 1924 r. o zahezpieczeniu na wy
padek bezrobocia, przedłuża się wymieniony 
okres do 17 tygodni na terenach niżej wymienio
nych: 

l) w sL m. Warszawie; 
2) w województwie warszawskiem - na ca

łym terenie; 
3) w województwie łódzkiem - w m. Łodzi, 

w pow. łódzkim, w m. Ozorkowie, w m. Zduń
skiej Woli. w gm. Zduńska Wola, pow. sieradz
kiego, w m. Piotrkowie, w m. Kaliszu, w gminach 
P?w. kaliskieg<?: ~alisz, Opatówek, Tyniec i Ży
dow. w m. PabJanIcach, w m. Tomaszowie Maz·o
wieckim, w m. Turku, w m. Uniejowie, w pow. 
radomskowskim, w pow. piotrkowskim. w pow. 
laskim, w pow. brzezińskim, w pow. konińskim, 
w pow. kolskim, w pow. wieluńskim i w gminach 
pow. łęczyckiego: Grabów i Poddębice; 

4) w województwie kieleckiem - - w m. Kiel
cach, w gminach pow. kieleckiego : Niewachlów, 
Dąbrowa. Mniów i Suchedni ów, w m. Częstocho
wie. w pow. częstochowskim. w m. Sosnowcu, w 
m. Zawierciu, w m. Będzinie, w m. Dąbrowie 
Górniczej, w pow. będzińskim, w pow. olkuskim, 
w pow. zawierciańskim, ' w m. Radomiu. w m. 
Ostrowcu, w pow. radomskim, w pow. kozienic
kim. w pow. opoczyńskim, w pow. koneckim. w 
pow. iłżeckim, w pow. opatow+ ; ':~ : \'! f'ow. san
domierskim; 

5) w województwie lubelsk 't: ;l c' · ,n.;iedl
cach; 

6) w województwie białostockiem - w m. 
Białymstoku, w gm. Gródek, pow. białostockie
go, w m. Supraślu, w m. ·Wasilkowie, w m. Augu
stowie, w m. Grajewie, w m. Grodnie, w m. So
kółce, w m. Wołkowysku, w gminach pow, woł
kowyskiego: Biskupice i Roś, w m. Łomży, w m. 
Ostrowi MazowieckieJ, w ·gm. Komorowo, pow. 
ostrowskiego i w gminach pow. bielskiego: Bia
łowieża, Hajnówka i Łosinka; 

7) w województwie wileńskiem -:- w m. Wil
nie, w pow. wileńsko - trockim, w pow. świę
ciańskim i w pow. mołodeczaąskim; 

81 w województwie nowogródzkie m - w 
pow. iidzkim, w pow. słonimskim, w pow. ,bara
nowickim, i w pow. nieświeskim; 

9) w województwie poleskiem - w pow. sar
neńskim z wyjątkiem m. Sarn; 

10) w województwie poze : ' _,em - w m. 
Bydgoszczy, w m. Inowrocławiu , pow. bydgo
skim. w pow. inowrocławskim, '" pow. wyrzy
skim, w pow. szU!billskim, w pow. mogileńskim 
i w pow. strzelińskim; 

11) w województwie śląskiem - na całym 
terenie; 

12) w województwie krako·v.rskiem- na ca
łym terenie; 

13) w województwie l , .... ' jem - w m. 
Lwowie, w pow. lWl;>ws'<im, w _· -'w. gródeckim, 
w pow. przemyskim, w pow. ;i\. ' lsłaWlSkim, w 
pow. łańcuckim, WP ::··N. rzes..::owsk:m. w pow. 
tarnobrzeskim, w pow. drohobyckim. 'N pow. sa
nockim i w pow. krośnieńskim. 

§ 2. 

Zarządzenie mmejsze otrzymuje moc obo
wiązjącą z dniem ogłoszenia. 

Za Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej: 

(-) Dr. Hubicki. 
Podsekretarz Stanu. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: 

(-l Ignacy Matuszewski. 

---:0:---

235. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

z dnia 2 lipca 1930 r. 

w sprawie powołania Nadzwyczajnej Komisji Roz

jemczej dla ustalenia płac za roboty akordowe 

przy zbiorze zbóż dla województw: poza.ańskiego 

i pomorskiego na rok służbowy 1930 r. 

Na podstawie art. 1 i 2 U!stawy z dnia 18 lip
ca 1927 r. w przedmiocie uprawnień Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej do powoływania Nad
zwyczajnych Komisyj Rozjemczych do załatwia
nia zatargów zbiorowyoh pomiędzy pracodawca
mi a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. Nr. 71, 
pOz. 686) zarządzam, co następuje: 

§L 
Powołuję niniejszem Nadzwyczajną Komisję 

Rozjemczą dla ustalenia płac za roboty akordowe 
przy zbiorze Zibóż w roku służbowym 1930 na te
renie woj. poznańskiego i pomorskiego. 

§ 2. 

Przewodniczącym tej Nadzwczajnej Komisji 
Rozjemczej mianuję p. Jana Gnoińskiego, Okrę
gowego Inspektora Pracy. 

§ 3. 

Skład Komisji poza delegatami rządowymi 
określam w następujClcy sposób: 

a) Pomorska Komisja Pracy w Toruniu wy
znaczy 1 przedstawiciela, 

b) Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolni
czych w Poznaniu wyznaczy 2 przedstawicieli; 

ej Zw. Pracodawców Gospodarstw Niemiec
kich w Wielkopolsce w Poznaniu wyznaczy l 
przeds ta wiciela ; 

d) Związek Rolników Porzecza Wisły w To
runiu wyznaczy 1 przedstawiciela; 

e) Zw. Rob. Roln. i Leśnych Z. Z. P. Poznań, 
wyznaczy 2 przedstawicieli; 

f) Chrześc. Związek Rob. Rolnych w Warsza
wie wyznaczy 1 przedstwiciela; 

g) Zw. Zaw. Roh. Rolnych Rz. P . w Warsza
wie wyznaczy 1 przedstawiciela; 

h) Zw. Rob. Rolnych i Leśnych "Praca" w 
Poznaniu wyznaczy 1 przedstawiciela. 

§ 4. 

Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się 
10.VII r. b. o godzinie 11-ej w Poznaniu w lokalu 
Okręgowego Inspektoratu Pracy, ul. Składowa 
Nr. 3. 

Za Ministra Pracy i Opieki Społecznej: 

(--) Dr. S. Hubicki. 

Podsekretarz Stanu. 
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Ruch służbowy 
W NAJWYżSZYM TRYBUNALE AOMINI

STRACY JNYM. 

Prezydent Rzeczypospolitej postanowieniem 
z dnia 3 lipca 1930 r. zamianował Prezesa Naj
wyższego Trybunału Administracyjnego D-ra Ru
dolfa Różyckiego Pierwszym Prezesem Najwyższ
go Trybunału Administracyjnego. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 
o 

Z Ministerstwa 
Spraw Wojskowych 

Ministerstwo Spraw Wojskowych komuni
kuje: "Odeżwy Komitetu Floty Narodowej s~ 
przez wielu obywateli rozumiane w ten sposób, że 
zebrane fundusze idą w znacznym stopniu również 
na cele rozwoju marynarki wojennej. Kierowni
ctwo Marynarki Wojennej stwierdza, że statut Ko
mitetu Floty Narodowej nie przewiduje zbierania 
funduszów na cele marynarki wojennej i wszystkie 
zebrane pieniądze idą wyłącznie na cele, związane 
z rozwojem marynarki handlowej". 

o 

Z Ministerstwa Komunikacji. 
W roku bieżącym Ministerstwo Komunikacji 

nie przeprowadziło żadnych zmian w taryfie ulgo
wej dla osób, powracających z uzdrowisk krajo
wych. Wymiar zniżki - 50%1 w drodze po
wrotne j - utrzymany został w wysokości, stoso
wanej od okresu letniego roku ubiegłego. Przed
tem wymiar zniżki zależał od klasy wagonu i ro
dzaju pociągu, gdyż taryfa ulgowa polegała na 
wykupnie biletów klas niższych i nie rozciągała się 
na pociągi pośpieszne. W celu więc ujednostajnie
nia tej taryfy Ministerstwo Komunikacji jeszcze 
w roku ub. zreformowało ją, ustalając jednakow~ 
zniżkę dla wszystkich klas i rodzajów pociągów. 
Wobec tego ulgi spadły cokolwiek w klasach wyż
szych (I i II) w pociągach osobowych, natomiast 
podniosły się w klasie trzeciej oraz w pociągach 
pośpiesznych. 
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