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§ 1. Osoby, pobierające świadczenia z tytułu 
ubezpieczenia pensyjnego w zakładzie pensyjnym 
dla funkcjonarjuszy lub w instytucji zastępczej, otrzy
mują aż do odwołania, dodatki drożyźniane do świad
czeń w wysokości, oznaczonej poniżej. 

§ 2. Podstawę wymiaru dodatku drożyźnianego 
stanowi ekspektatywa przysługującą na podstawie 
ustawy o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonariuszy 
w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy ' 
w służbie publicznej za każdy z wymienionych niżej 
okresów, pomnożona przez mnożnik, ustalony w ni
niejszem rozporządzeniu dla poszczególnych o'kresów. 

§ 3. Jako mnożnik ustala się dla okresu: 
a) od 1 stycznia 1909 do 31 lipca 1921 cyfrę 11999 
b) " . 1 sierpnia 1921 .,, · 31 października 1922 399 
c) " 1 listopada 1922 " 30 czerwca 1923 19 
d) " 1 lipca 1923 3 

§ 4. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia pen
syjnego łącznie z dodatkami, ustanowionemi niniej
szem rozporządzeniem nie mogą wynosić mniej od 
kwot poniżej wyszczególnionych, a to: 

miesięcznie 
1) renta starcza i renta inwalidy, 

przyznana z tytułu osiągnięcia 
65 lat życia. 

2) renta inwalidy nie podpada-
Mkp. · 300.000 

jąca pod punkt poprzedni. Mkp. 200.000 
3) renta wdowia. • Mkp. 
4) dodatek dla sieroty niezupełnej Mkp: 
5) dodatek dla sieroty zupełnej. Mkp. 
6) jednorazowa odprawa: 

150.000 
100.000 
200.000 

a) dla wdowy. . Mkp . 1.000.000 
b) dla jednego z rodziców Mkp. 500.000 

Ubezpieczeni zastępczo mają prawo do dodat
ków drożyźnianych przynajmniej w takiej wysokości, 
jakaby im w analogicznym wypadku należała si~ od 
ZakłRdu Pensyjnego dla funkcjonarjuszy. 

§ 5. Dodatki drożyżnian e do świadczeń ust:!
wowych płatne są mięsięcznie zgóry ze świadczeniem. 

§ 6. Na pokrycie dopatków drożyź nianych po. 
biera Zakład Pensyjny 20% -wy dodate k do premji 
stałych (§ 33 ustawy pensyjnej w brzmieniu nadanem 
mu wart. 22 ustawy z dn. W czerwo ] 921 r.) zaś 
instytucje zastępcze same ozn aczą wysokość dodat
ków do premji stałych. 

§ 7. Środki potrzebne na wypłacę dodatków 
droźyżnianych czerpie Zakład Pensyjny oruz insty
tLlcje zastępcze zaliczkowo z własnych funduszów. 

Zaliczk i te należy zwracać VI nCljkrótszym CZasie 
Z funduszu, wy/mienionego w poprzednirn paragrafie, 
wraz. z odsetkami VI wysokości każdoczesnej mate

. ma tycznej stopy procenlowej. 

§ 8. Zakład Pensyjny i insty tu cje zastępcze 
mają przedkładać Ministerstwu Pracy i Opieki Spo
łecznej szczególowe spr::<wozdanle ze stanu funduszu, 
oznaczonego w § 6 niniejszego rozporządzenia. w ciągu 
miesiąca po up ływjf:: k",żc:cJo k\'; ;:;I~:;:U roKu ka len 
d"rzowego. 

§ 9. Rozporządzenie mmeJsze w~hodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z mocą Dbowiązującą od dnia 
1 lipca 1923 r. i z tym dniem tracą moc obowiązu· 
jącą przepisy rozporządzeń I\'\inistra Pracy i Opieki 
Społecznej, wydane w tymże przedmiocie. 

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej: 
L. D{['{'owski 

574. 

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego wydane 
w porozumieniu z Ministrem Spraw We~ 

wn~trznych i Ministrem Skarbu 
z dnia 30 maja 1923 r. 

w przedmiocie wykonania ustawy z dnia .17 lu
tego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu pu

blicznych szkół powszechnych. 

Na zasadzie mt. 19 ustawy z dnia 17 lutego 
1922 r. o zakladc::niu i utrzymywaniu publicznych 
szkół powszechnych (Dz. U. R. P. 1'1. 18 poz. 143) 
zarządza się co następuje: 

Do art. 1. 

§ 1. Obowiq zek zakładania i utrzymywania pu
blicznych szkól powszechny ch obciąża grnim: terytor
jalną zarówno wiejską. jak miejską . Tam, gdzie obszary 
dworskie istnieją, jako odrębne jednostki admini
stracyjne, winny one spełniać narówni z gminami 
wiejskiemi obowi ązki , VJypły\Vając~ z ustawy z dnia 
17 lutego 1922 .r. o za kb de.niu i utrzymywaniu pu~ 
blicznych szkół powszec hnych. ' 

§ 2. J ak długo likwidacja majątku istniejących 
w województwach pOlllorskiem i poznańskiem gmin 
(zwi 'lzków) szkoln ych i prawozdolnych szkół, oraz 
istniejqcych \V województwach 1\; owskiem, krakow
s ki em, stanisra\\/owskiern i tarnopolskiem funduszów 
szkolnych rn iej scowy·:::il nie zostanie ustawowo ure
gulowana, majątki i fundusze te pozostają w zawia~ 
dywaniu Rad Szkolnych miejscowych. 

Do art. 2 i· 3. 

§ 3. :::posób opraCOWania i opublikowania sieci 
szkolnej będzie określon y osobnem z3rządzeniem. 

§ 4. Organami samorządu szkolnego na ob
szarze gminy, wzglGdnie w gmini;:: lub gminnego są: 

a) IN wojewócj· tw a :: h: ki2leckie m, lubelskiem, 
łódzl~i cm i w2.rszawskiem, oraz w białostoc
kiem z wyłączeniem powiatów grodzieńskiego 
i wołkowyskiego O f2lZ gmin: białowieskiej, 
masiewskiej i suchopolskiej powiatu biel
skiego; 
'1. w miastach, two~rqcvch samodzielne po

wi;;;t.' ::;~~ : ( oln.: .. - F)aJy S .: ! .01n~ lV\j~:j$kje. · 
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2. w pozostałych miastach i gminach wiej
skich-Dozory Szkolne; 

b) w województwach: krakowskiem, lwowskiem, 
stanisławowskiem i tarnopolskiem - Rady 
Szkolne miej scowe, 

c) w województwach pornorskiem i poznań
skiem, do czasu wydania osobnych przepi
sów - Rady szkolne mi ejscowe, istniejące na 
podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z dnia 26 stycznia 1921 r., wydanego w po
rozumieniu z l\'inistrem b. Dzielnicy Pruskiej 
w przedmiocie tymczasowego ustroju władz 
szkolnych na obszarze tej dzieln icy (Dz. U. 
R. P. N2 46 poz. 283). 

Do art. 4. 

§ 5. Za drogę dziecka z domu do szkoły uwa
ża się tę drogę, z której dziecko może korzystać 
w ciągu całego roku szkolnego. 

Do art. 5. 

§ 6. I'lieiylko inne gminy, lecz także obszary 
dworskie obowiąza n e są do ponoszenia części wy
datków na ut rzymanie szkoły przeznaczonej dla ich 
mi~szka ńcówna podstawie wzajemnego porozu
mienia. 

Jeżeli szkoła zgodnie z planem sieci szkolnej 
zm:jduje się na obszarze dworskim, obowiązek zało
żen ia i utrzymywania szkoły ciąży na tej gminie, 
któru wraz z obsza rem dworskim należą do tego sa
mego obwodu szkolnego. 

§ 7. Porozumienie zainteresowanych gmin 
i obszarów dworsk ich dotyczy jedynie klucza roz
działu wydatków na założenie i utrzymanie szkoły. 
Wydatki zawarte w poszczególnych corocznych bud
żet[lch szkolnych rozdziela Rada Szkolna powiatowa 
między interesowane gminy i obszary dworskie na 
podstawie tego klucza. 

Raz ustalony klucz ulega rewizji na żądanie 
j-=dnej z interesowanych gmin (obszarów dworskich) 
i może być zmien iony, jeżeli zajdą znaczne trwałe 
zmiany w stósunku zaludnienia obszaru gminy głów
nej "do innych gmin i obszarów dworskich do tego 
samego obwodu szkolnego należCjcych, lub w sto
sunkach ekonomicznych danego· obwodu szkol
nego. 

§ 8. W województwnch: krakowskiem, lwow
skiem, stani sławowskiem i tarnopolskie m Rada Szkol
na Powiatowa , na pozostałym za ś obszarze Rzeczy
pospolitej, na który rozciąga s i ę moc obowiązująca 
ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzy
mywaniu publicznych szkół powszechnych, Inspektor 
slkolny zwraca s ię do zainte resowanych gmin i ob
szarów dworskich o zawarcie porozumienia co do 
klucZa rozdziału wydatków na założenie i utrzyma
nie szkoły,pod3jąC termin, do którego porozumienie 
nastąp i:': powir:no" Terrilin us t:.;iJ ::. i l; z;:.: lei::lit od 
miejsco ",,'!ydl V,." rLlilków. 

W razie niedojścia do porozumienia w ozna
czonym przez Inspektora szkolnego (wzgl. Rad~ Szkol
ną Powiatową) terminie ustalają klucz rozdziału wła
dze wskazane VI art. 5 ustawy. 

§ 9. Władze powołane do rozstrzygania sporów 
między dwiema lub więcej gminami (obszarami dwor
skiemi), korzystającemi z jednej szkoły w przedmio:
cie klucza podziału kosztów założenia i utrzymania 
szkoły mają w zasadzie kierować się następującemi 
wskazówkami: 

1) gdy gminy są zbiorowe, udział każdej z nich 
w ponoszeniu kosztów założenia i utrzyma
nia szkoły winien być proporcjonalny do lic,z
by ludności zamieszkałej w częściach danego 
obwodu szkolnego, należących do poszcze
gólnych gmin. W tym wypadku " liczbę lud
ności zainteresowanych części gmin ustala 
się na podstawie ostatniego spisu ludności; 

2) jeżeli ze szkoly w mieście korzysta gmina 
(względnie obszar dworski) podmiejska, wów~ 
czas gmina ta uczestniczy w kosztach zało
żenia i utrzymania szkoły w tym stosunku, 
w jakim pozostaje liczba jej dzieci, korzysta
jących ze szkoły, do pozostałej liczby dzieci 
w szkole, " 

3) gdy gminy są jednostkowe (t. j. gminy jed~ 
nowioskowe i obszary dworskie) i wszystkie 
wchodzą całkowicie do jednego obwodu 
szkolnego, wówczas udział każdej z nich w po
krywaniu kosztów założenia i utrzymania 
szkoły winien być proporcjonalny do ogólnych 
kwot opłacanych przez ich mieszkańcó\v parl
stwowych podatków od gruntów, od budyn
ków, dochodowego i przemysłowego, 

4) gdy gmina jednostkowa należy więcej niż do 
jednego obwodu szkolnego, wówczas udział 
jej w kosztach zalożenia i utrzymania szkół 
w każdym obwodzie ustala się w sposób, 
wskazany wyżej pod punktem 3 z tą jednak 
poprawką, iż dla każdego obwodu bierze się 
pod uwagę nie ogólną kwotę opłacanych 
przez mieszkańców tej gminy państwówych 
podatków od gruntów, od budynków, docho
dowego i przemysłowego, lecz tylko odpo
wiednie części tej kwoty w zależności od ob
szarów i liczb ludności części tej gminy, 
wchodzących do różnych obwodów szkolnych. 

do art 6 i 8 

§ 10. Postanowieniom ustępów 2-go i 3-go 
art. 8 ustawy podiegają sześcioklaSOWe szkoły wy
działowe w województwach poznańskiem i pomor
skiern, oraz 4, 5 i 6-klasowe szkoły wydziałowe w wo
jewództwach, krakowskiem, lwowskiem, stanislawow
skiem i tarnopolskiern jako szkoły powszechne o stop
niu organizacyjnym wyższym ponad przepisany .utyku
łem 6 ustawy. 

do art. 7 

§ 11. 
na proś b ć; 

Rada szkolna powiatowa rozważywszy 
~r,liny (wzgL obszaru chvorskiego) lub 
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organu semorządu szkolnego oraz z polecenia władz 
sprawę założenia szkoły, stosowny wniosek-pozy
tywny lub negatywny-wraz z dołączonemi do niego 
opinjami gminy (obszaru dworskiego) i organu sa
morządu szkolnego na obszarze gminy śkłada In
spektorowi Szkolnemu, który przesyła go Kuratorowi 
z pisemnie wyrażonem swe m stanowiskiem wzglę
dem niego. 

Tam, gdzie niema Rady Szkolnej Powiatowej, 
zastępuje Ją Ingpektor szkolny. 

do art. 10. 

§ 12. Własny majątek szkoły oraz środki uzy
skane z fundacji , zapisów darowizn i świadczenia 
oparte nE! szczególnych tytuhlch prawnych są w pierw
szym rzędzie obracane na pokrycie l<osztów zakła
dania i utrzymywania publicznych szkół powszechnych, 
inne Z3Ś źródła pociągane są do tego celu o tyle 
o ile powyższe dochody nie pokrywają tych kosztów: 

do art. 11. 

§ 13. Zalicza się: 

a) do pomocy naukowych-obrazy, tablice, mo
dele i wszelkie inne środki do uzmysłowie
nia nauki; mapy, globusy, przyrządy, okazy 
i przybory do nauki przyrody żywej i martwej, 
przezrocza, skrzypce; 

b) do materjałów do nauki - odczynniki che
miczne, materjały do konserwowania okazów 
przyrodniczych; 

c) do druków szkolnych - katalogi i dzienniki 
szkolne oraz: inne druki, o ile będą do tej 
kategorji przez J'viinistra W. R. i O. P. zaliczone. 

§ 14. Ubezpieczenia szkół winny obeJmować 
budyńek szkolny, wewnętrzne urządzenie szkoły oraz 
pomoce naukowe i bibljoteki. 

Do art. 12. 

§ 15. Normy, podług l,t6 rych gm iny mają zao
patrywać szkoły w opał, oSwietlenie i materjały piś
mienne or~z zapewnić utrzymanie czystości, określa 
się w naturze, nie w stawkach pieniężnych. 

Przez zapewnienie usługi rozumieć nc:leży i upra
wę ogrodu szkolnego. 

§ 16. O każdej zmianie w szkole, pociągającej 
za sobą potrzebę nowego określenia norm opału, 
oświetl enia, usługi, środków utrzymania czystośCI i ma
terjał(>w piśmienn~ch zawiadamia inspektor szkolny 
Radę szkolną powiatow~ celem po,"vzięcia nowej 
uchwały. 

_ O ile obowiązujące na danym obszarze prze
pisy nie shmowią inaczej, przeciwko orzeczenlLl Rady 
szkolnej powiatowej przysługuj e Inspektorowi Szkol
nem~ i interesow,wej gminie (obszalowi dworskiemu) 
odwołanie do kuratora w terminie czternastodnio
wym od dnia następnego po otrzymaniu zawiado
mienia o uchwal e Rady Szkolnej powiatowej. O rze
czenie Kuratora jest os',(.!teczne. 

§ 17. T~m, gdzie niema Rad szkolnych powia
towych, normy określa inspektor szkoltly. 

Do art. 13. 

§ 18. Projekt budżetu wydatków, ciążących · 
w myśl art. 11 ustaWy, na gminach i obszarach 
dworskich, układa corocznie organ samorządu szkoJ
nego tej gminy, na której obszarze znajduje się szkoła, 
a jeżeli jest kilka szkół, dla każdej z osobna i prze
syła przed dniem 15 maja poprzedzającego roku 
właściwej Radzie szkolnej powiatowej, która obowią
zana jest powziąć uchwał~ do 1 lipca i po dokona
niu w razie potrzeby zmian przesłać budżet zarzą
dowi gminy celem uchwalenia pokrycia przez wła
ściwą władzę gminy. 

Jeżeli część wydatków na utrzymanie szkoły 
ponoszą w myśl art. 5 ustawy i inne gminy lub ob
szary dworskie, Rada slkolna powiatowa przesyła im 
odpisy uchwalonego przez siebie budżetu w tym 
samym celu, podając przy tern do wiadomości kwoty 
wypadające na każdą gminę (obszar: dworski) zgodnie 
z kluczem rozdziału, obowiązującym według § 7 ni

. niejszego rozporządzenia. 
Tam, gdzie organy samorządu szkolnego w gmi

nach nie istnieją, projekt budżetu szkolnego układa 
właściwa władza gminna, czynności zaś zastrzeżone 
Radzie szkolnej powiatowej należą do Inspektora 
Szkolnego. . 

. § 19. Wydatki na cele szkolne pokrywają gminy 
na tych samych taslldac:h, co inne wydatki gminne. 

Do art. 14. 

§ 20. Termin uchwalenia budźetów szkolnych 
przez władze gminne oznacza Kurator Okręgu Szkol
nego w porozumieniu z Wojewodą, zgodnie z obo- · 
wiązującemi na danym obszarze ustawami gminnemi. 

Do art. 15. 

§ 21. Za zgodą Rady szkolnej powiatowej, 
a hm1, gdzie jej niema, za zgodą Inspektora s:tkol
nego gmina (obszar dworski) może zamiast fundu
szów na założenie i utrzymanie szkoły dóstarC1yć: 
odpowiednie świadczenia W naturze. 

Gdyby świadczenia te nie odpowiadały potrze
bom szkoły, Rada szkolnE! powiatowa (wzgl~dnie in
spektor Szkolny) może je odrzucić i zażąda~ dostar
czenIa funduszów. 

§ 22. Obowiązek dostarczania funduszów na 
utrzymanie szkoły w oznaczonych przez Radę szkolną 
powiatową terminach dotyczy także obszarów dwor
skich. W razie niedopełnienia tego obowiązku na
leżne sumy będą ściągane drogą egzekucji admini
stracyjnej. 

§ 23. Terminy aosterczanin przez gminę (obszar 
dworski) funduszów dla szkoły należy ustalać tak: 

1) by zapewnione było otwarcie jej we właści
wym czasie i normalne funkcjonowanie w cią-
gu roku szkolnego, . ' 

2) by zgóry nie umożliwione było gminie za
stosowanie się do nich. 

. Organ Samorządu Szkolnego rotporządza Su
mami wpłaconemi przez gminy i obszary dworS~ie 
zgodnie z budżetem szkoły, dokonywa wydatków 
i prowadzi kasę oraz rachunkowość. 

.. 
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Gdzie organy samorządu szkolnego w gminie 
nie istnieją, czynności te spełnia Urząd gminy. 

. . § 24. O ile oboWiązujące na danym obszarze 
przepisy Inaczej nie stanowią, od decyzji Rady Szkol
nej Powiatowej (względnie Inspektora szkolnego) 
W sprawie terminów dosb::rczania fundLiszó lJllub 
świadczeń w naturze służy gminie (obszarowi dwor

... skiemu) odwołanie w ciągu 14 dni od dnia następ-
· nego po otrzymaniu orzeczenia Rady szkolnej po
wl3toweJdo Kuratora, który rozstrzyga ostatecznie. 

Do art. 16. 

§ 25. Organ Samorządu Szkolnego przestrzega 
term.inów wpłacenia przez gminy i obszary dworskie 
sum według budżetu na nie przypadających i w ra
zie niedotrzyma nia terminu zawiadamia Inspektora 
Szkolnego, który w miarę większej lub mniejszej pil
ności danego wydatku, albo odriJzu przedstawia Ku
ratorowi . wniosek o zastosowanie art. 16 ustawy, 
.albo wdraża przedtem inne kroki celem zmu3zenia 
organów gminnych do zastosowania się do postano
wień artykułu 15 llstavvy. 

Prawo decyzji VI sprawie asygnowania w myśl 
art. 16 ustawy organom gminnego samorzqdu s.zkol
nego odpowiednich SLlm ze Skarbu PańSh-V3 należy 

.do wolnego uznaniu l"\uratora, który decyzję tę po-
· weźmie w każdym poszczególnym wypadku po stwier

dzeniu, że inny sposób wywarcia nacisku na gmif1ę 
(obsZElf dworski) nle osiągnie celu i że zwłoka w do
starczeniu funduszów organO\*i samorząc4I szkol nego 

· przyniesie zne!czną szkodę intcr.:::;om szkolnictwa. 

§ 26. Ściąg~nie z gmin (względ nie obszarów 
· dworskich) asygnowany.ch przez I'\ura:ora Okrc;gu 

Szkolnego organom gminnego samorządu szkolnego 
sum, o których mowa wart. 16 ustmvy, odbywa się 

.. W drodze egzekucji administracyjnej w sposób prze
.pisany dla publiczno· prawnych pretensji Sbrbu 

· Państwa. 

Minister Wyznań Religijnych , 
i Oświecenia Publicwego: Oiqbiński 

Minister Spraw Wewnętrznych: '·\iarnik 

Minister Skarbu: H. Linde 

575. 

· ' Rozporządzenie Ministra Kolei 1elaznych 
z dnia 20 lipca 1923 r. 

O zlnianach i uzupełnieniach Taryfy Og6lnej 
na przewóz towarów, zwłok i zwierz'1t. 

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 t. o tym
czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawo 

. wydawania przepisów o prze.wozie pasażeróv/, bó:gażu 
i towarów, oraz ustalania taryf przewolov.ych na ko
lejach pOlskiCh (Dz. P. P. P. N!l 14, poz. 152) oraz 

IN porozumieniu z f-1inistr:iimi Skarbu oraz Prlemysłu 
i Handlu zarzqdza się co następuje: 

§ 1. W części J Taryfy Og61nej na przewóz 
towarów, zwłok i zwierząt : .. PrzepiSy Przewozowe" 
(Dz. U. R. P. z 1922 r. Ne 65, poz. 414) wprowadza 
się nash;pujące zmii'my i uzupełnienia: 

Wart. 60 w ust. 1 a) i b) opłaty 1000, 300,100 
i 500 mk. (Dz. U. R. P. Z i. 1923 .N2 42, poz. 289) 
zmienia siE; odpowiednio na 2000, 600, 1200 i 1000 mk. 

VI art. 65 ust. 1 skreśla się żdanie ostatnie od 
słów: "równocześnie nad2wca ...... " aŻ do końca. 

Do ust. 2 tegoż art. 65 dodaje się postanowie
nie wykonawcze treści n(lst~pującej: 

"P. W. Na dokonanie czynncści celnych, po
da tkowych lub policyjnych t:1k POdCZM p rzewozu, 
j3k i przy wydaniu przesyłki ustoJa si€: termin, wolny 
od składowego, WZCik;dnie postojowego, stcmowią~y: 
dla towzrów, wyłudowywanych z wagonu - 2 doby 
i dla to\'\/arów, pozostających podczas tych czynnoelci 
IN wagonie- 1 dobę. Do terminów powyższych nie 
wlicza si ·::; dnia wyładowania towaru, względnie pod
stawienia wagonu do wykonania odnośnych czyi1noliici, 
oraz dni świątecznych i niedzielnych". 

Wart. 80 wst. 5 w wierszu 2·m pG slowach 
"lub policyjnych", dodaje się w nawiasJc h. ,,(art. 65 
LisL 2)". 

§ 2. W cze,śei Il Taryfy Ogólnej "Postanowie
nin tar'r'fowe i "Wykaz opiat dodatkov!ych" (Dz. U. 
R. P . .N2 48, poz. 428) wprowadza si;.: nagtępuj~Ce 
zmiany i uzupełnienia: 

Wp. 14 po słowach "wyszczególnionych wp. 17" 
dodaje się "z211cidow;::no do wagonów o ładowności 
15.000 kg. i więcej . W kotku tegoż p. 14 dOdaje 
się zdanie: "Za przt:syłki nładowN'lO do \'/a~ónów 
o ładovmości mniejszej niż 15.000 kg. prze'W' oźne 
oblicza się zawsze w2diLlg odpOWiedniej klasy wago
nowej c) za całkowitą ładowność wagonu". 

W p. 17 wstawia się ńa pocżQtku lit. "f\". 
W końcu pierwszego ustępu po słowach: "ładowność 
podstawionego waganci" dodaje si~ "według odpo
wiedniej klasy w~gonowej c). Poza tern z wykazu to
w~rów skreśla się pozycje: b) "buraki cukrowe i pa
stewne", poz. n) "Wyt/oki ·buracz,me i ziemr'liacti'lf1e, 
oraz poz. p) "zi :~ rnniaki". W zależności od tego 
skreśla się odnośne uwagi przy gr. 3, 4, . 17 i 18. 
Pozatem w poz. e) po slowie "gips" dodaje się "do
lomit i mr,gnezyt palony", a w poz. m) dodaje Się 
"miał we;glowy". 

Do tegoż p. 17 dodaje się nowy u~tęp "S
treści następującej: 

"B. Przewoźne Z3 przesyłki niŻej wyszczególnio 
nych towarów lekkich, a rnałocennych, oblkza się 
przy przesyłkach wagonowych wedlug odpo\v iedniej 
klasy wagonowej c) za wagę rzeczywistą przesyłki, 
najmniej za 10.000 kg: 

a) siano i słoma (z gr. 5); 
b) drzewo opałowe mięklde, a więc oprócz dę

bowego, grabowego, bulwwego i klonowego 
(z gr. 42); 

c) wyroby koszylwfsh:ie i inne wyroby pleCione 
z wikliny, łubu, łyka, trzciny i sitowia (z gr. 43); 
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