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Dziennik Ustaw. Poz. 786, 787, 788 i 789.
Załącznik do § 14 rozp. Rady Min.
z dnia 7 pa:tdziernika 1925 r. poz. 786.

Ni

protokółu

N2 110.

788.
Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 19

egzaminacyjnego ___.

października

O częściowej

ś W l 1\ D E C' T W O.

PaR
(charakter

.......... _.........._.... __..... _..... _.................... _ _...__.
podd a ł się w dniach ............. ~ ................................................................ .
na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
.__ .................................................. egzaminowi na stanowisko I kategorji w administracji lasów państwowych (w pań,
stwowej służbie ochrony lasów) ..................................................... .
I złożył go z wyni kiem . ........._........................................................-.
służbowy)

Warszawa, dnia _____ _ ...._.. 192 ...... r.
(Pieczęć)

Komisja Egzaminacyjna
przy
Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych
Przewodniczący

Komisji:

1925 r.

zmianie cen soli.

Na zasadzie postanowień §- 4 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r.
(Dz. U. R. P. N2 117, poz. 1043) zarządza się co na·
stępuje:
,
.
§ 1. Zmienia się § 2 rozporządzenia Ministra
Skarbu z dnia 19 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. N2 19,
poz. 142) w następujący sposób:
Cenę sprzedaży soli dla hurtownych sprzedawców
ustanawia się następującą:
a) warzonka z Wieliczki 22 zł.
b) warzonka
innych salin 20 zł.
c) kamienna sól mielona z kopalni w Wapnie 20 zł.
d) kamienna sól mie lona z innych kopalń t. zw.
szara 13.20 zł.
e) omoki 14 zł.
Sól kamienna wymieniona pod c) i d) w kru·
chach 0 .0.20 zł. taniej.
Ceny powyższe rozumie się za 100 kg. soli
franco wagon kopalnia. względnie salina bez opa ·
kowania.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży·
cie .z dniem 31 października 1925 r.
Minister Skarbu: W. arabski

z

Komisarze Egzaminacyjni: .

789.
Rozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 28

787.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 21

października

1925 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Mini·
strów z dnia 3 czerwca 1925 roku (Dz. U. R. P.
H2 60, poz. 426).
(wykonanie ust. J art. 116 ustawy o
służbie cywilnej).

państwowej

Na zasadzie ustępu 3 a rt. 116 ustawy z dnia
17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.
U. R. P. NQ 21. poz. 164) zarządza się co n a stępuje:

§ 1. Termin składania egzaminów. przewidzia·
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
26 czerwca. 1924 r. (Dz. U. R. P. NQ 64, poz. 630).
ustalony w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
3 czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P. N9 60. poz. 426)
przedłuża ~ię do dnia 31 grudnia 1925 r.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia .
Prezes Rady Ministrów: W. arabski
Warszawa.

października

1925 r.

o przedłużeniu terminu do składania podań
w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym o zabezpieczenie praw do tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjum obecnego Związku
Socjalistycznych Republik Rad lub złożonych
w instytucjach na tem terytorjum.

ży·

Na zasadzie § 3 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o zabezpieczeniu praw do tytułów na okaziciela, wywiezionych na terytorjwll obecnego Związku Socjalistycznych Republik Rad lub złożonych na tern terytorjum
(Dz. U. R. p. N2 115, poz. 1032). zarządza się co następuje:
.
§ 1. Termin do składania w Głównym Urzę
dzie Likwidacyjnym podań przez osoby zaintereso·
wane, w celu zabezpieczenia praw do tytułów, prze·
widzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 115,
poz. 1032) przedłużony rozporządzeniem Min istra
Skarbu z dnia 20 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. N2 77,
poz. 541) do dnia 1 listopada 1925 r. przedłuża się
do dnia 1 lipca 1926 r.
.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze :wchodzl w ży·
cie z dniem ogłoszenia.
Minister Skarbu: W. arabski
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