1~72

DzIennik Ustaw. Poz• .904

Skarbu przy ' sprzedaży fJO/o złotych bonów skarbowych, w razie zaś braku tego kursu według kursu
franka szwajcarskiego na giełdzie Warszawskiej, licząc
.1 fran!t równy l złotemu.
niniejsze obowiązuje z dniem
traci moc obowiązującą
. rozporządzenIe Ministra Robót Publicznyth i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 ~wietni8 1923 r.
o zmianie §§ 23 i 25, rozporządzenie z dnia 6 lipca
1922 r. o ruchu samochodów i i"ny~h pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. R. P.
N!! 44 poz. 304).
Minister Robót Publicznych: J. Łopuszański

§ 5.

a

Wewnętrznych:

Kiernik

Minister Spraw Wojskowych: Szepty~ki

Rozporządzenie

z dnia 29

dyzlokacji

905.
Ministra
października

Sprawiedliwości

1923 roku

sądów okręgowych

w Wadowicach
oraz sądów powiatowych w Jordanowie i Nowym Targu.

Nowym-Sączu

,

Nil 112.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje
obowiązującą z dniem 1 stycznia 1924 r.
Minister

Sprawiedliwości:

moc:

St. Nowodworski

równocześnie

Minister Spraw

i

905.

Rozporządzenie

ogłoszenia,

O

ł

Na podstawie § l ustawy z dnia 26 kwietnia
1873 r. (Dz. Pr. p. austr. NI! 62) oraz § 2 ustawy z dn.
11 czerwca 1868 r. o dyz!okacji sądów (Dz. Pr. p.
Bustr. NI! 59) zarządzam w okręgach sądów okręgo
wych w Wadowicach i Nowym-Sączu co następuje:

§ 1. Wyłącza się gmirw: Rabę - Wyżną z wła
terytorjalnej sądu okręgowego w Wadowicach oraz sądu powiatowego w Jordanowie i włącza
się ją do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego
w Nowym-Sączu oraz sądu powiatowego w ' Nowym
Targu.
.
ściwości

Warszawa.

Tłoczono

w Drukarni'

Sprostowania:
l) W Dz. U. R. P. z 1922 r. NI! 102, poz. 936
w ustawie wodnej z dnia 19 września 1922 r. na
str. 1713 wart. 261, p. 3) zamiast: "Odra" winno
być: "Obra".
2) W Dz. U. R. P. z 1923 . r. N2 73, poz. 574
zamiast "z dnia 30 maja 1923 r." winno być: "z dnie
S lipca 1923 r.".
. 3) W Dz. U. R. P" Nl! 109, poz. 868, w rozporZ2\dzeniu Ministra Kolei Zelaznych z dnia 20 paździer
nika 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy
ogólnej na przewóz towarqw, zwłok i zwierząt, par. 1
rozporządzenia (str. 1340) w końcu, po słowach:
"Wszystkie inne opłaty "Wykazu opłat dodatkowych",
wyrażone w markach, podwyższa się o 200%" dopełniony być winien przez dodanie zdania następu
jącego:

"W punk. ' 4 "Postanowień taryfowych" oraz
w "Uwagach" podanych w końcu "Wykazu opłat
dodatkowych" sumy ostateczne przy obliczaniu przewożnego, jak również opłat dodatkowych, zaokrągla
się do pełnych 1000 (tysiąca) 'marek wzwyż".
Pozatem par. 4 tegoż rozporządzenia w końcu
ustępu
pierwszego, po słowach: "wprowadza się
zmiany i uzupełnienia następujące", dopełniony być
winien zdaniem, mianowicie:
"W taryfie wyjątkowej Nl! 1-1\ w punkcie ,,2)
Opłaty" skreśla się zdanie: "Przy przesyłkach, adre- .
sowanych do stacji Panewnik, przewożne oblicza się
od staSii nadania do stacji przejściowej .na polską
część Sląska Górnego".

Państwowej

z polecenia Ministra

Sprawiedliwości.

22656 P

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności Nl! 30130.
OD REDRKCJI: Powołując się na zawiadomienie umieszczone w N!! 100, z dnia 5 b. m. zawiadamia się
p. p. prenumeratorów, że cena prenumeraty w IV kw. podwyższoną została do 600.000 mk. Dopłata obowiązuje
wszystkich prenumeratorów.
.
Prenumerata za Dz. Urzędowy Min. Sprawiedliwości w IV kw.. wynosić będzie 100.000 mk.
Cena skorowidza za I półrocze 1923 r. Mk. 20.000.

