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1048 Dziennik Ustaw. Poz. 716 I 717. N!! 91. 

z dnia 26 lutego 1923 r. wydane w porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu (Dz. U. R. P. NI! 24 
poz. 151,). 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: J. Qościcki 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

717. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
Państwowych. 

z dnia 7 września 1923 r. 

Dóbr 

VI pnedrniocie podwyżsżenia opłat za egzami~ 
ny dla leśników oraz wynagrodzenia członków 

korni ;i egzaminacyjnej. 
, 

Na podstawie art. 27 dekretu z dnia 3 stycznia 
1918 r. o ymczesowej organizacji władz naczelnych 
(Dz. P. K. P. NI! 1, poz. 1) zarządza sit:; co następuje: 

§ 1. W rozporz~dzeniu b. austrjackiego Mini
sterstwa Rolnictwa z dnia 3 lutego 1903 r. o egza
minach rządowych dla leśników, jakoteż dla pomdc
ników w służbie leśnej ochronnej i technicznej (austr. 
Dz. U. P. N2 30), zmienionem rOzporządzeniem Mi· 
nistra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 24 ma
ja 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za egza
miny dla leśników oraz wynagrodzenia członków ko
misji egzaminacyjnych (Dz. U. R. P. N!! 57, poz. 409) 
wprowadza się następujące zmiany: 

21) w ustępie pierwszym § 23 wyrazy: "50.000 ma' 
rek" zastępuje się wyrazami: .. 100.000 marek"; 

b) w ust~pie pierwszym § 24 korkowe wyrazy: 
"po 10.000 marek dziennie" zastępuje się wy
razami: "po 50.000 marek dziennie"; 

c:} w § 47 wyrazy: ,,30.000 marek" zash:puje się 
wyrazami: ,,60.000 marek". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obo
wllłzująCt\ z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: J. Qo§cioki I 

------------~------~~~~--~~~~~~~--~--~~----~--------------------~------~ Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra SprawiedliwoścI; 22221 P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności Na 30130. 

--,-----------------------------------------------------------------------------------------OD REDRKD .. {I. Stale wzrastające ceny papieru, robocizny i innych kosztów, związanych z wydawnictwem 
Dz. Ustaw, zmuszają RedakcJę do podwyższenia ceny za prenumeratę, która w IV kwartale r. b. wynosić będzie , 

180.000 mk. z ewentualną dopłatą w razie powięl<szenia się kosztów wydawnictwa. 
Prenumerata za Dz. Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości w IV kwartale wynosić będzie 60.000 mk. 
W celu uniknięcia przerwy w wysyłaniu Dz. Ustaw pp. prenumeratorzy proszeni są o wpłacenie pr,enu

meraty do dnia 1 paidziernlkll r. b. 
Ze względu na znaczne koszty, związane z wydaniem skorowidza do Dziennika Ustaw za I półrocze 

pp. prenumeratprzy, którzy pragną ot.rzymać sl<orowidz, proszeni są o wpłacenie sumy 10.000 mk. do Rdministracji 
D~iennjka Ustaw lub na konto P. K. O. N!I 30.130. Pp. Prenumeratorom. którzy wpłacą powyższą sum~. skorowidz 
będzie wysłany w ciągu 10 dni. 

.. 


