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piego uzna 1) praktykę za zadawalni3jącą,
2) studja wyższe za dostatecznie udowodni one swiadedwami prac seminaryjnych lub
egzam inów półrocznych;
e) byli VI czynnej służbie nauczyci€::lsh iej w czasie wejścia w życie przytoczonej na wstępie
ustawy i choć nie mogą się wykazać studjami wyższemi w zakresie wskazanym w punkcie d) czynią jednak zadość wymienionym
t.,m innym warunkom, - jeśli Minister W. R.
i O. P.' na wniosek właściweg o Ordynarjatu
biskupiego uzna ich pracę naukową lub pedagogiczną za wybitną;
f) by li w czynnej służbie nauczycielskiej w chwili
wejści a w życie prJ.ytoczonej na wstępie ustawy i przed upływem 1921 r. ukończyli przynajmniej 45 lat życia oraz 12 lat pracy szkolnej nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej'
14 godzin tygodniowo, z czego conajmniej
5 lat w szkołach średnich ogólnokształcących
lub seminarjach nauczycielskich, jeśli Minister
W. R. i O. P. na wniosek właściwego Ordynarjatu biskupiego uzna pracę tę za owocną;
g) byli w czynnej służbie nauczycielskiej przed
końcem 1921 r., wykażą się conajmniej trzyletnią, prze~ Ministra W. R. i O. P. na wniosek właściwego Ordynarjatu biskupiego za
zadaw a lniającą uznaną praktyką nauczycielskCl
w szkole średniej ogólnokształcącej lub seminarjum nauczycieiskiem w wymiarze przynajmniej 14 godzin tygodniowo, przesłuchają
3 wakacyjne kursy ministerjalne katechetyczne
i zdadzą z przesłuchanego materjału zado'
walniająco egzamin na prefekta przed komisją biskupią.

§ 4. Duchownym rz. katolickim, którzy uzyskają
kwalifikacje naukowe i zawodowe do nauczania relIgji w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich na zasadzie § 3 d) e) f) g)
oraz tym z duchownych wymienionych w § 3 lit. c,
którzy nie posiadają dyplomów na nauczycieli szkół
~rednlch· ogólnokształcących lub seminarjów nauczy·

Warszawa.

Tłoczono

w Drukarni

cielskich dyplomy takie wyda Minister
ligijnych i Oświecenia Publicznego.

§ 5.

Wyznań

Re-

Duchowni rz. katoliccy, którzy nie posia-

dają kwalifikacji, określonych jednym z powyższych
artykułów, a nie postarają si~ o ich nabycie przed
ukończeniem 1928 r., tracą prawo nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczy-

cielskich.
Minister

Wyznań

Religijnych i Oświecenia Publicznego:
,
Olqbiński

Rozporządzenie

793.
Ministra

z dnia 3

Sprawiedliwości

października

1923 r.

w porozumieniu z Ministrem Skarbu I Prezesem
Izby Kontroli w przedmiocie zmiany
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
6 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uiszczania
opłat S21dowych w znaczkach sądowych.
Najwyższej

Na zasadzie art. ' 4 ustawy z dnia 17 marca
1921 r. i art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. t
zmieniajllcych przepisy tymczasowe o kosztach sądo
wych (Dz. U. R. P. N2 32, poz. 194 i N!! 106, poz. 770)
oraz art. 12 ustawy z dnia 3 czerwca 1921 r. o kontroH patlstwowej (Dz. U. R. P. N!! 51, poz. 314) zarządza si~ co nast~puje: .
rozporządzenia Ministra Sprawiedliz dnia 6 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 46,
poz. 406) otrzymuje brzmienie następujące:
"znaczki sądowe będą 6 kategorji: po 100 mk.,
500 mk., 1.000 mk., 5.000 mk., 10.000 mk. f 50.000 mk.".
wości

§ 1. § 3

§ 2. Rozporządzenie niniejsze ·
obowiązuj(tcą z dniem ogłoszenia.

Państwowej

Konto czekoVle Pocztowej Kasy

N!! 100.

Minister

Sprawiedliwości:

z polecenia Ministra

Oszczędności

Nl! 30130.

•

otrzymuje mocz

St. Nowodworski

Sprawłedllwotcl.

22443 P

,- - -- - - -

OD ·RED1\KCJJ. 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
300.000 z ewentualną dopłatą w razie powiększenia się kosztów wydawnictwa. PP. prenumeratorzy, którzy opłacili
prenumeratę w sumie 180.000 proszeni są o dopłacenie reszty sumy t. j. 120.000, w przeciwnym razie przesyłka
Dz. Ustaw będzie wstrzymana od dnia 1 listopada r. b.
Prenumerata za Dz. Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości w IV kwartale wynosić będzie 60.000 mk.
W celu unikn i ęcia przerwy w wysyłaniu Dz. Ustaw pp. prenumeratorzy proszeni są o wpłacenie prenumeraty do dnia 1 pat dzlernika r. b.
Ze wzg lędu na znaczne koszty, związane z wydaniem skorowidza do Dziennika Ustaw za I półrocze
pp. prenumeratorzy, którzy pragną otrzymać skorowidz, proszeni są <> wpłacenie sumy 10.000 mk. do fldminisŁracji
Dziennika Ustaw Jub na konto P. K. O. N~ 30.130. Pp. Prenumeratorom, którzy wpłacą powyzszą sumę, skorowidz
będzie wysłany w ciągu 10 dni.
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