
Dziennik Ustaw. Poz. 186, 187 188. Na 23. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 15 marca 1927 r. , 

Minister Komunikacji: Romocki ' 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Minister Skarbu: Q. Czecbowicz 

Minister Przemysłu i Hanqlu: , E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictw~ i Dóbr 'Państwowych: 
K. Niezabytowski 

187. 

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego 

z dnia 25 lutego 1927 r. 

w sprawie zmiany nazwy Komisji Egzaminacyj
nej dla kandydatów na nauczycieli . szkół śred
nich, przewidzianej rozporządzeniem z dnia 
9 października 1924 r. w sprawie egzaminu pań· 

stwowego na nauczyciela szkół średnich. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dn. 26 września 
1922 r., dotyczącej kwalifikacyj zawodowych do na
uczania w szkołach średnich ogólnokształcących 
i seminarjach nauczycielskich państwowych i pry
watnych (Dz. U. R. P. N290, poz. 828) zarządzam co 
nast~puje: 

§ 1. Podaną w § ' 8 rozporządzenia Ministra 
Wyznań Religijnych' i Oświecenia Publicznego z dn. 
9 października 1924 r. w sprawie egzaminu pań
stwowego na nauczyciela szkół średnich (Dz. U. R. P. 
N2 91, poz. 859) nazw~: "Państwowa Komisja Egza
minacyjna w ..•.•....•.. dla kandydatów na 
nauczycieli szkół średnich" zmieniam na nast~puj~
cą: "Komisja Egzamin9w Państwowych w ••••••• 
na Nauczycieli Szkół Srednich". 

§ 2. Rozporządzenie ninIejsze wchodzi w ży
cie z dńiem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 1927 roku. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego: Dr. Dobrucki 

188. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 8 marca 1927 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Pr.zemy
słu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwo

wych w sprawie uregulowania ceny cukru. ' 

Na podstawie art. 9 i 16 ustawy z dnia 22 lip
ca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na ob
szarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. N2 90, poz. 630) 
zarządz~ si~ co następuje: 

§ 1. Cena cukru wypuszcżonego , przez, :cukro
wnie na rynek wewnętrzny nie może przewyższać 
ośmdziesięciu siedmiu i pół złotego (87 zł. 50 gr.) 
za kwintal netto (bez worka). 

§ 2. Przekroczenia niniejszego rozporządzenia 
b~dą karane w sposób przewidziany art.. 13 ,powoła-
nej usta,wy. . 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: Q. Czecbowicz 

Minister Przemysłu i Handl.u: E~ Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
K. Niezabytów~ki 
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