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Hl! 97. Dziennik Ustaw. Poz. 891, 892, 893 I 894. 1621 
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polskich od cetnara czyli 50 kg. względnie do kwoty 
8000 marek polskich od 100 kg. soli kamiennej. 

Należność ' kontrolną, przewidzianą w § 20 po
wyżej wymienionej ustawy ni emieckiej, podwyższa 
się z 2 srebrnych groszy, względnie 7 kro od cetnara 
czyli 50 klg. na 200 marek od 100 klg. 

§2. Minister Skarbu uprawniony jest do zwol
nienia w całości lub w części od opłaty spożywczej 
wymienionej w § 1 niniejszego rozporządzenia soli 
przeznaczonej na wywóz poza obszar województw: 
poznańskiego i pomorskiego. 

§ 3. Wszel~ie grzywny przewidziane w nie
mieckiej l!stawie z dnia 12 pażdziernika 18ó7 r. (Dz. 
U. Rzeszy niem. str. 41) w stałych względnie cyfro
wo oznaczonych kwotach podwyższa się niniejszem 
l00-krotnie. 

§ 4. Wykonanie mmeJszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 5~ Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. . . 

Prezydent Ministrów: Ju/jan Nowak 

Minister Skarbu: Jastrżębski 

892. 

Rozporządzenie Rady .Ministrów 
z dnia 30 października 1922 r. 
I . 

O podwyższeniu dodatku za wysługę lat dla 
t. wojsko~ych zawodowych. 

Na zasadzie art. 62 ustawy tymczasowej z dnia 
29 października 1920 r. o uposażeniu osób wojsko
wych (Dz. U. R. P. N2 106 poz. 699) zarządza się 
co następuje: . 

§ 1. Przez czas trwania wyjątkowych, wojną 
wywołanych warunk,ów ekonomicznych, dodatek za 
wysługę lat, przyznany wojskowym zawodowym na 
zasadzie ustawy tymczasowej z dnia 29 października 
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 106 poz. 699) zwiększać się 
bE:dzie w stosunku, w jakim pozostaje każdorazowy 
mnożnik dodatku drożyźnianego dla miejscowości 
I klasy do mnożnika 150 (sto pięćdziesiąt). 

§ 2. , Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozu
mieniu z Minist~em Skarbu. 

§ 3. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w zycie 
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1 października 1922 r. ' 

Prezydent Ministrów: Juljan Nowak 

. Minister Spraw Wojskowych: Sosnkowski 

Minister Skarbu: JastrzębskI 

893. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w poro
zumieniu z Minist;em Przemysłu i Handlu 

z dnia 23 paźdiiernika 1922 r. 

o wprowadzeniu opłaty wywozowej od wy
wozu gęsi. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 
1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. 
R. P. N2 79, poz. 527), po zasiągnięciu zdania Głów
nego Urzędu Przywozu i Wywozu, zarządza się co 
następuje : 

§ 1. Ustanawia się opłatę wywozową od gęS'i. 

§ 2. Wysokość opłaty wywozowej od gęsi 
ustala się na 60% zysku wywozowego. 

§ 3. < Opłatę wywozową pobiera się zarówno 
przy wywozie gęsi żywych, jak i przy wywozie gęsi 
bitych w pierzach. 

§ 4. Wskutek zarządzenia § 1 niniejszego roz
porządzenia, w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, 
Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra b. Dziel
nicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 roku w przed
miocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. N!! 57, 
poz. 365), zmienionego rozporządzeniem Ministra 
Skarb.u w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu z dnia 28 marca 1922 r. o wprowadzeniu 
opłat wywozowych od wywozu jaj (Dz. U. R. P. 
N2 28, poz. 230), po :wyrazach "opłat od wywozu" 
dodaje się wyraz "gęsi". 

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

Minister Skarbu: Jastrzębski 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu 'i Handlu: 
Henryk Strasburgezo 

894. 

Rozporządzenie .Ministra Kolei telaznych 
z dnia 8 listopada 1922 r. 

o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej 
na przewóz towarów, zwłok i :Lwierzqt. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku 
o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji 
prawa wydawania przepisów o przewozie pas2żerów, 
bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych 
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14 poz. 152) 
zarządza się .w porozumieniu z Ministrami Skarbu 
oraz Przemysłu i Handlu co następuje: 

§ 1. Część V taryfy ogólnej na przewóz to
warów, zwłok i zwierząt, zawierająca taryfy wyjątko
we (Dz. U. R. P. r. 1922, N!! 55, poz. 500), wraz 
z odnoszącemi się do tej części V zmianami i uzu
pełnieniami ' (Dz. u; R. P. r. 1922, N!! 69, poz. 625), 


