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622. § 2. Rozporzą.dzenie mmeJsze wchodz.i w ży-
cie z dniem 1 stycznia 1930 r. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELE-
GRAFóW Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 

z dnia 28 listopada 1929 If'. 

w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej. 

. Na mocy ad. 17 ustawy z dnia 3 ,czerwca 1924 r . 
o pocZlcie, telegraHe i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, 
poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r . w sprawie 
ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów 
(Dz. U. R. P . Nr. 5, poz. 26) za,rządzam co na1stępuje: 

§ 1. W ta.ryfie pocztowej, o'głoszonej w za
łączniku ,do rOZlporz'l'dzenia Ministra Po'c,zt i Tele
grafów z dnia 11 marca 1929 r . (Dz. U. R. P. Nr. 19, 
poz. 181), w dziale "Przesyłki I,istowe. A. Czasopis
ma : ar , u stęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

Opłata za przesyłanie i doręczanie : 

Za każdy egzemplarz do 25 g. 1.-gr. 
ponad 25 50 " 1.1 gr. 

II 50 75" 2.2 gr. 
" 75 100" 2.5 gr. 
.. 100 150" 3.-gr. 
" 150 - 250 " 3.5 gr. 
.. 250 - 500 .. 6.7 gr. 
.. 500 1000" 9.-gr. 
.. 1000 - 2000 " ~ 12.-gr. 

Za czasopisma, wychodzące dwa razy dziennie, 
lecz rozsyłane raz dziennie , oblicza się należno ść 
wedł.ug łącznej wagi obydwóch numerów. 

623. 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA REFORM ROLNYCH 

~ dnia 29 listopada 1929 r. 

o sprostowaniu omyłki w rozporządzeniu Ministra 
Reform Rolnych o zastosowaniu uproszczonego po
stępowania przy naprawie ustroju ' rolnego gospo-

darstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa. 

Na podstawie p. b art. 5 rozpo~ządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej ·z dnia 23 grudnia 1927 r. 
w sp rawie wydawania Dziennaka Ustaw Rzeczypo
S'p o' ite,j Polskiej (Dz. U. R. P. z r . 1928 Nr. 3, poz. 18) 
podaje się do wiadomośc.i, że w rozporz ądzen i u Mi
nistra Reform Rolnych z dnia 12 listopada 1929 r. 
o zas tosowaniu uproszczonego post ępowania przy 
naprawie ustroj u r olnego gospodarstw, prz eciętych 
granicą wschodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz. 592) prostuje się następ1.1jące omyłki : 

W par. 2 p. a) po wyrazie : "dziśnieńskiego" 
Dpuszc zono wyraz: "wile jsxiego"; wp. b) tegoż pa
rag,rafu zamialst: "m. Nowogródek" powinno być : 
"m. Grodno ". / 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

. 
\ 

Warszawa Drukarnia Pa.fstwowa. Tłoczono z polecen,ia Ministra Sprawiedliwości , 48315 P 

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszcz~dności N2 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P . od dn. 1 stycznia 1930 r. wynosić będzie 8 zł. kwartalnie. Uru;dy 
ł instytucje państwowe oplacać będą 6 zl. Prenumerata winna być oplacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każ' 
dego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. p , należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych niezwłocznie Pl) otrzymaniu następnego kolejnel!o numeru , 




