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895. 

Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 20 paźdl.i ern ika 1923 r. 

zmic,lblące niektóre postanowienia rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospom.~j P ols kie j 
z dn. 18 sierpnia 1923 1"., ustalającego starszeństwo 
i w;:1runki ·przyjęcia oficera zawodowego, prze
niesionego do rezerwy, ponownie na oficera 

zawodowego. 

Na podstawie artykułów 30 i 101 ustawy z dnia 
23 marca 1922 r. o podstawowych obqwiAzkach i pra
wach of: ::uów Wojsk Po lskich (Dz. U. R. P. N2 32 
poz. 256) zarządzam co nastwuje: . 

§ 1. Punkt 3 § 1 rozporządzellia Prezydenta 
Rzeczypospolite j Polskiej z dn. 18 sierpnia 1923 r. usta
laj ącego sta rszeństwo i warunki przyjęcia oficera zawo
dowego, przeniesionego do rezerwy, ponownie na 
oficera zawodowego (Dz. U. R. P. N2 84 poz. 647) 
otrzymuje następuj ące brzmie nie: 

,,3. Jeśli dany oficer nie przekroczył: 
w stopniu do m ajora włącznie . 43 lat, 

" do podpułkownika włącznie. 45 " 
" do pułkownika włącznie. . 49 " ł 
" do generała brygady włącznie 51 " 
,. do generała dywizji i ' gene-

rała broni • . • • • • . • . . • 53 lat." 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza siEi Ministrowi Spraw Wojskowych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciechowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wojskowych: Szeptycki 

896. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 15 października 1923 r. 

W sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów 
pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za 

nocną służbę. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. 
o uposażeniu urzędników i ni ższych fU:lKcjonarjuszów 
państwowych (Dz. U. R. P. N2 65, poz. 429) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Określoną VI § 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 ,sierpnia 1922 r. w sprawie wy
nagrodzenia funkcjon a rjuszów pocztowych, telegra
ficznych i te lefonicznych za nocną służbę (Dz. U. R. P. 
N2 78, poz. 710) j ednostkę w:magrodzenia za nocną 
służb~ ustala si~ w qastępujący sposób: 

a) dla urzędników VI' urzędach pocztowych, te
legraficznych, telefonicznych i. pocztowo-tele
graficznych l klasy na kwotę 5.000 mkp. 
li klasy na kwotę 4.500 mkp. wszystkich 
innych klas na kwotę 4.000 mkp., 

b) dla niższych fun hcjonarjuszów w wysokości 
2/3 kwoty p rzypadającej dla urzędników. 

§ 2. Ni niejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z dn iem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 paź
dziernika 1923 roku. 

Prezes Rady Mi:listrów: Witos 

Min ister Skarbu: W. /\ucbarski 

Minister Poczt. i Teiegrafów: Moszczyński 

897. 

Rozporządzenie Rady .Ministrów 
z dnia 31 października 1923 r. 

w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych. 

Na zaSadzie art. 2 ustawy z dn. 14 lipca 1920 r. 
w przed miocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipo
tecznych (Dz. U. R. P. N2 67, poz. 451) zarządża się 
co następuje: 

§ 1. Ustanawia się następującą taksę dla pisa
rzy hipotecznych: 

1. Od wn iosku o przepisanie tytułu własności, 
wciągnięci e do ksiąg hipotecznych tytułów dłużnych 
oraz regulacji spadku: 

a) do 500.000.000 mk. 
najmniej jednak . 

b) powyżej 500.000.000 mk. od nad-
wyżki ....... . 

2. Od wniosku o wpisanie do wy
kazu hipotecznego kaucji hipotek sądo
wych i hipotek prawnych oraz wszelkich 
ostrzeżeń na sumę: 

a) do 500.000.000 mk. •••• 
najmniej jednak . . . 

b) powyżej 500.000.000 mK. od nad-

2% 
400.000 

2010 
400.000 

wyżki . . . . . . . . .• l/rNo 
nie więcej jednak niż . . . . 10.000.000 

3. Od wniosku o wykreślenie praw 
hipotekowanych na sumę: 

a) do 500.000.000 mk. połowa wy
na.g.rodzenia w p. 1 przewidziane
go, najmni ej jed nak . . . . . 

b) powyżej 500.000.000 mk. od nad
v!yżki -- cZ\varta część tego wyna-

400.000 

grodzenia, l1ie więcej jednak niż 10.000.000 
4. Od wniosku o odłączenie ksiąg 

hipotecznych lub . o połączenie ksiąg od-
dzielnych: 

a) w księdze głównej. . • • . • 1.500.000 
b) w księdze nowozałożonej . .. 300.000 
5 . . Od wniosku o przerobienie czyli 

uporządkowanie wykazu hip0tecznego 1.000.000 
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