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oznaczone na wyciągi płynne (Extracta fluida) zwiększa 
sie: o 1200 marek na każdych 100 gramach, o 160 ma
rek na każdych 10 gramach i o 20 marek na każdym 
gramie. 

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

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: Adamski 

960. 

Rozporządzenie Ministra Kolei telaznych 

z dnia 17 listopada 1923 r. 

O zmianach w Taryfie Ogólnej na przewóz to
warów, zwłok i zwierząt. 

Na mocy dekretu 1. d nia 7 lutego 1919 r. o tym
czasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa 
wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu 
i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na ko
lejach polskich (Dz. P. P. P. Mg 14, poz. 152) i w po
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu 
i Handlu zarządza się co następuje: 

§ 1. W części II Taryfy " ostanowienia tary
fowe i Wykaz opłat dodatkowych (Dz . . U. R. P. 
z 1922 r. Ng 48, pez. 428) wprowadza się zmiany 
następujące: 

W pp. 32, 70, 71, 81. 91. 92. 93. 95 i 96 wszyst
kie opłaty wyrażone w markach podwyższa się o 200% . . 

W Wykazie opłat dodatkowych wszystkie opłaty, 
wyrażone w markach podwyższa si~ o 20CfJjo. 

§ 2. W q:li!ści III Taryfy "Nomenklatura i kła
syfikaci~ towarów" (Dz. U. R. P. z 1922 r. N2 48, 
poz. 428) wprowGłdza sj~ zmh:lOY następujące: 

W gr. 22 "Z\vierzęta żywe" wszystkie opłaty 
wyrażone w markach podwyższa się o 200%. 

§ 3. W części IV Taryfy "Tablice opłat prze
wozowych" (Dz. U. R. P. z 1922 r . .N2 91, poz. 847 
l z 1923 r. Ng 109, poz 868) wszystkie opłaty, w tern 
I opIaty stacyjne, podwyższa sie; o 200% . 

§ 4. W części V Taryfy "Taryfy wyjątiwwe" 
(D~. O. f?. P. z 1923 r. Ng 17, poz. 112; .!'fE! 46, 
pą~. 3l!5; Ng 73, poz. 575; N2 86, poz. 672; N2 93, 
po~. 742 i N'~ 109/ poz. 868) wszystkie opłaty wyra
źpne w markach podwytsza si~ o 200%. 

§ 5. RQzporządlenie niniejsze zysl<;uje moc 
o~9wjąZlJjącą z dniem 1 grudnia 1923 r. 

~\j!1istęr I(p!ej Żelaznych: Nosowicz. 

Mjni~ter Sk~rbu: W. Kucbarski 

Mlni$~er Przemysłu i Handlu: SzydloVlski 

961. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 17 listopada 1923 r. 

O podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej 
na linjach Towarzystwa fikcyjnego budowy 
i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych 

w Królestwie Polskiem. 

Na mocy deluetu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym
czasowe m prźekazaniu Minisfrowi Komunikacji prawa 
wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i to
warÓw oraz ustalania ta ryf przewozowych na kole
jach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) i W po
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu 
i Handlu, zarządza się co następuje: 

§ 1. Na linjach Towarzystwa R.kcyjnego budowy 
i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Kró
lestwie Polskiem podwyższa się: 

a) opłaty za przewóz osób: 
do 14.400 mk. w klasie III od osoby i kilometra I 
do 21.600 mk. w klasie 11 od osoby i kilometra 

a w wagonach towarowych, przystosowanych do ru
chu osobowego, do 3.000 mk. za osobo-kilometr; 

b) opłaty za bagaż: . 
do 1.200 mk. od każdych 10 kg. i kilometra. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci rtl0c obo
wiązującą rozporzQdzenie Ministra Kolei Zelaznych 
z dnia 26 październ il\a r. b. (Dz. U. R. P. Mg 110, 
poz. 881). 

l\1inister Kolei Żelaznych: NO$owicz 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

IY\inister Przemysłu i Handlu: SzydlowsH 

962. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych 
z dnia 17 listopada 1923 r. 

Q podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej 
na linjach Towarzystwa fikcyjnego ·Warszaw

skich dróg żelaznych dojazdowych. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym
czasowem przekazaniu f\linistrowi I(omunikacji prawa 
wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i to
warów oraz ustalania tary-f przewozowych nil kolejach 
polskich (Dz. P. P. P. N!l 14, poz. 152) i w po
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu 
i Handlu zarządza się co następuje: 

§ 1. Na linjach Towarzystwa f\kcyjnego War
szawskich dróg żelaznych dojazdowych podwyższp si«; 
taryfę osobową (Dz. U. R. P. Mg 110, poz. 882): 

a) na Iinjach Wilanowskiej i GróJeckiej: 
do 14.400 mk. w klasie III od osoby i kilometra 

i do 28.800 mk. w klasie II od osoby i kilometra , 


