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805.
. Rozporządzenie Rady 11\inistrów
i dnia 2

października

1923 r.

w przedmiocie zniesienia OkrE(gowych

Urzędów

Ziemskich w Siedlcach, w Płoclm i w Przemyślu oraz zmiany właściwości terytorjalnej Okrę
gowych Urzędów Ziemskich w Lublinie, w Warszawie i w Krakowie.
. Na podstawie art. 2 lit. d) i art. 8 ustawy z dnia
l1 sie rpn ia 1923 r. o zakresie dzia ł ania Ministra Refor m Rol nych i organizacji Urzędów i Komisji Ziemski ch (Dz. U; R. P. N2 90, poz. 706) zarządza się co
n ast ęp uje:
.
.

§ 1. Znosi się Okręgowe Urzędy Ziemskie
w Siedlcach, w Płocku i w Przemyślu.
Powiaty: Siedlecki, (jarwoliński, Węgrow
sld, Sok oło wski , Konstantyno wski, Łukowski, Radzyń
ski, Bi alski i )Vłod!,!wski włącza się do właściwośc i
te rytorja lnej Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Lu-

Dla b. uczniów b. Państwowych Kursów Pedagogicznych dla nauczycieli rysunku w Warszawie,
o ile uzyskali charakter uczniów twyczajnych Sz koły
Sztuk Pięknych w Warszawie., kwałifikacj~ zawodową
do nauczania: rysunku w szkołach średnich ogólnokształcących . i seminarjach na u.c zycielskich stanowi
dyplom wydany przez Szkołę Sztuk P i ęknych w War·
szawie na zasadach, które obowiązywały na b. Pań · .
stwowych Kursach Pedagogicznych dla nauczycieli
rysunku do chwili ich skasowania. Dyplomy takie
mogą być wydawane tylko do końca roku 1925 .
Minister

Wyznań

blinie.

Powiaty: Płocki, Rypiński, Lipnowski, Włocław
ski, f'lies ,: a wski, Kutno wski, Gostyóski, Płoński i Sierpeck i wł ą cza się do w łaściwo ś ci terytorjalnej Okrę
gowego Ur z ędu Zie mskiego w Wa rszawie.
.
Po wiaty: Przemyski, Mościcki, Dobromilski , Rzeszowski ,'Ko[· uszowski, Strzyżowski, Tarnobrzeski, NIski,
Sa nocki, Bi'zozo wsl:<i; Liski, Jarosł awski , Łańcucki, Prze'
~vorski , Sam borski, Drohobycki, Rudkowsk-i, Starosarnborski włącza ' się do właściwości terytorjalnej Okrę·
gow ego Urzędu Ziemskiego w Krakowie.
.
. • Powiaty: Turczański , Doliński, Skolski, Stryj ski
I Zydaczowski włącza się do właściwości terytorjalnej
Okręgowego Urzędu Ziemskiego we Lwowie.

§ 3. Wykonanie· niniejszego
się

§ 4.

rozporz~dzenia

Ministrowi Reform Rolnych.
Rozporządzenie

obowiązującą

niniejsze uzyskuje moc
z dniem 1 stycznia 1924 r.

Prezes Rady Ministrów: Wito.!
Minister Reform Rolnych: Osieckf

806.
Rozporządzenie Ministra
nych i Oświecenia

Wyznań ReligijPublicznego

z dnia 20 września 1923 r.

w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia
w sprawie egzaminów państwowych na nauczycieli ry s u nków w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach · nauczycielskich.
Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 26 września
1922 r., dotycz ącej kwalifikacji zawodowych do naucza nia w szko łach średnich ogólnokształcących i semin arj ach nauczycielskich państwow ych i prywatnych
(Dz. U. R. P. N2 90, poz. 828), zarzl\dza się co nastę p uj e :
'

Religijnych i Oświecenia Publicznego:
aląbiński

807.
Rozporządzenie

§ 2.

porucza

.N'!! 103.

Dziennik Ustaw. Poz. 805, 806 i 807.

Ministra Poczt i Telegrafów

z .dnia 2

paźdz i ernika

1923 r.

w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r.
o pań stwowej wyłączności poczty; telegrafu i telefonu
(Dz. P. P. P. N2 44, poz. 310) podwyższa się dotychcza~owe opłaty pocztbwe, telegraficzne i telefoniczne
oraz zarzą dża się co następuje : ' Nowe opłaty pocztowe dla obrotu wei dla obrotu zagraniczne go według załą
czonej ta ryfy obowiązują od 15 pażdziernika 1923 r;
z wyjątkial11 opłat m i esięcz n ych , co do których podwyż ka wchodzi w życie dopiero z dniem 1 listopada
1923 r. oraz opłat kwartalnych i rocznych, które obowiązu j ą dop ie ro od 1 stycznia 1924 r.
Kores pondencji, nadanej przed dniem 15 paź~
dziern ika, a nadeszłej do urzt::dów oddawczych po
tym dni u, nie należy obciążać dopłatą.

§ 1.

wnęŁrzego

1

Ekwiwalent franka 'złotego dla opłat za
listowe zagran iczne wynosi 1 fr. zł. =
20.000 mk. poI. , najwyż sza zaś kwota odszkodowania
za polecone przesy łki listowe do zagranicy równa
się 1.000.000 mk. pol.
Za k a żdy mię d zynarodowy kupon na odpowiedź
(coupon re pons international) należy wydawać znaczki
pocztowe ogólnej wartości:
a) za kupon nowy wartości 50 cent. 10.000 mk;
b)"
"
dawny
•
25"
5.000 mk.

§ 2.

przesyłki

§ 3. Nowe opłaty telegraficzne q la obrotu wewnętrznego obowią z uj ą od dn ia 15 pa żd zie rnika
1923 r. z wyj ątkiem opłat kwartalnych wymie nionych
pod pozycją 17 i 18 taryfy te le graficzn ej, które obo·
w iązują dopiero od 1 listopada 1923 r. Adresaci
więc, którzy z apłac ili za umówiony lu b skrócony
adres w zględ n i e za d oręczan ie im tel egramów do
kilku miejsc za cały rok zgóry, wi nni u zu pełnić róż
nicę za czas od 1 listopad a do ke ń ca roku.
P ocząws zy

od 1 st ycznia 1924 r. win ni ci inte·

powyższ e n a leż yto ści za p łacą zgóry,
złożyć p is e m ną dekla rację, że obow i ą zuj ą sję uiśdć

JlesanCi, kt-órzy

wszelkie nadwyżki zwi ązane z każd orazową \ zmianą
taryfy.
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