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Ni 109.

rozpo rz ą dze n ia nie
zastosowania do postanowień, co do któ rych
przepisy szczególne przyznają upowa ż ni en i e wp rowadzenia zmian w kwotach pien i ężnych inn ej wła d z y
niż Rad a Mini strów.
Przepisy n iniejsze go rozporządzenia nie dotyczą
zmian w kwo tach pien i ężn ych określonych w a rt. 1-3
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 90
poz. 704), wart. 1-7 ustawy z dn. 11 sierpnia 1923 r.
(Dz. U. R. P. N2 92 poz. 721) I wart. 1-4 ustawy
z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 92 poz. 722).
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Dziennik Ustaw. Poz. 858, 859 i 860.

§ 11. Prze pisy niniejszego

mają

rozporządzenia
Sprawiedliwości, Spraw We-

§ 12. Wykonanie niniejszego
porucza się Ministrowi
wn~trznych i Skarbu.

Postanowienia niniejszego rozporządzenia
wchodzą w życi e z dniem 1 listopada 1923 r.; nie
stosują się one do przestępstw popełnionych przed
wejściem w życie tego rozporządzenia.

§ 13.

Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski
Minister Skarbu: . W. Kucbarski

859.

Ministra Poczt i Telegrafów

z dnia 8

paźdz iernika

1923 r.

w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra
Poczt i Telegrafów z dnia 9 lutego 1922 r. co
do przyznan ia ulgowej opłaty pocztowej paczkom z podręcznikami szkolnemi.
Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r.
o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. Nll 44 poz. 310), zarządza się co
nast~puje:

§ 1. a) Dla paczek pocztowych,

Mi:1ister Poczt i Telegrafów: Moszczyński

Rozporządzenie

860.
Ministra Poczt i Telegrafów

z dnia 16

października

1923 r.

w sprawie podwyższenia opłat pocztowych,
telegraficznych i telefonicznych.
Na mocy artykułu 10 ustawy z dnia 27 m aj a
1919 r. o paftstwowej wyłączności poczty, teleg rafu
I te lefonu (Dz. P. P. P. N2 44, poz. 310) zarzą dza sit:;
co następuje:
Nowe opłaty pocztowe dla 0brotu wei dla obrotu zagranicznego według załą
czo nej taryfy obowiązują od l-go listopada 1923 r.
z wyjątkiem opłat kwartalnych i miesi~cznych co do
których podwyżka wchodzi w życie dopiero z d niem
l-go stycznia 1924 r.
Korespondencji nadanej przed dniem l-go listopada a nadcszłej do urz~dów oddawczych po tym
dniu nie należy obciążać dopłatii.

§ 1.

wnętrzneg o

Minister Spraw Wewn~trznych: Kiernik

Rozporządzenie

§ 5. Rozporządzenie l1lntejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci m oc
o b o wiązującą rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 14
poz. 132).

zawierających

podręczniki

§ 2. Ekwiwalent franka złotego d la opłat za przesyłki listowe zagraniczne wynosi 1 fr. zł. =40.000 m k.,
naj wy ższa zaś kwota odszkodowania Z(l polecone
p rzesyłki listbwe do zagranicy równa się 2.000.000 mk.
Za każdy mi~dzynarodowy kupon na odpow i edź
(cupon reponse international) należy wydawać znaczki pocztowe ogólnej wartości:
a) za kupon nowy wartości 50 cent. 20.000 m k.
b)"
"
dawny
"
25' "
10.000 "

§ 3. . Nowe op łaty te leg raficzne d la o brot u wewn~trzn e g o o b ow iązują o d dnia l-go listopada 1923 r.
Po cząwszy od 1-go stycznia 19241'. winni interesanci, którzy należytości za umówiony I~b skrócony
adres wz g lędnie za doręczanie im teleg ra mów do

szkolne, ustanawia się ulgową
opłatę w wysokości 50010 normalnej opłaty
pocztowej od wagi paczek.
kilku mi ejsc zap łac ą zgóry, złożyć pisemn ~ deklah) Pod nazw21 "podrf:czniki szkolne" naleiy ro- . racj~ , że ob owiązują si~ uiścić wszelkie n a dwyżki
lU m i eć wyłącznie podręczniki zatwierdzone
zwi ąza n e z każdo razową zmianą taryfy.
do użytku szkolnego przez Minist. Wyznań
§ 4. Z po wodu podwyższenia wewn~trzn ej ta Re lig. i Oświec. Pub!.
ryfy telegraficznej podwyższa się opłatę za telegramy
§ 2. Z ulgowej opłaty pocztowej (§ 1) korzy- do Czec hosłowacji, Rumunji i Węgi~r. Opłata o d wystać mogą jedynie:
razu telegramu zwykłego do Czecho słowacj i i Rua) firmy nakładowe podr~czników szkolnych munji równa się podwójnej opła c ie wewnętrz nej , do
w stosunku z zakładami naukowemi wszyst- W~gier zaŚ pojedyńczej wewnętrznej plus 7 (siede m)
kich typów, oraz:
centym ów.
h) zakłady naukowe wszystkich typów w stosunDo W. M. Gdańska op łata od wyrazu te leg ra mu
ku wzajeinnym oraz w stosunku z firmami zwykłego wynosi 7 (siedem) centymów.
.
nakładowemi po'dręczników szkolnych.
Stawki podane w centymach przelicza się na
§ 3. Na paczkach z podręcznikami szkolnemi marki polskie według każdo cześnie obowiązuj ąc ego
oraz przynależnych do nich adresach pomocniczych ekwiwale ntu franka złotego do marki pols kiej, stosowanego d la telegramów zagranicznych.
umieszczać należy napis: "Podręczniki szkolne".

§ 4. Podręczniki szkolne przesyłane za
dla druków nie korzystają z żadnej ulgi.

opłat~

§ 5. Nowe o płaty te!E~fo niczrie ob ow i ą zują od
l-go listopada 1923 r. z wyj ątki em aboname ntowych
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