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§ 3. Wy.konanie niniejszego rozporządzenia po· 
wierza się Mini~trowi Spraw Wojskowych. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowskl 

Prezes Rady Ministrów! W. arabski 

Minister Spraw Wojskowych: Slkór~ki 

302. 

Rozporządzenie Rady ltl\inistrów 

z dnia 19 marcą 1924 r. 

zmieniające częściowo rozporządzenie Rady Mi
nistrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w prz.edmio
de zmian w I<wotach pieniężnych okreśłony.:th 
w pr~episach karnych, karno-administracyjnych 
i niektórych skarbowych, oraz w przepisach po
rządkowych i dyscyplinarnych, tudzież w przed
miocie zastosowania złotego (franka złotego) , 

do obliczania ńiektórych z tych kwot. 

Na zasadzie ustawy z dnia. 11 sierpnia 1923 r. 
w 'przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw 
karnych oraz przepisów karno-admihistr~cyjnych, skar
bowych i dyscyplinarnych, . owiązujących w b. dziel
n icy austrjackiej (Dz. U. R. . N2 90 poz. 704), usta
wy z dnia 11 sierpnia 1923 r. zmieniającej niektóre 
przepisy karne, obowiązujące w województwach: po
znańskiem i pomorskiem orin w górnośląskiej częśoi 
województwa śląskiego (Dz. U. R. P. }E~ 92 poz. 721), 
ustawy z dnia 11 sierpnia , 1923 r. w przedmiocie 
zmiany niektórychpostanowierl ustaw karnych, oraz 
przepisów karno-administracyjnych, skarbowych i dys
cyplinarnych, obO\'Jiązującyc:h w b. dzielnicy rosyj
skiej (Dz. U. R P. N2 92 poz. 722) oraz ustawy 
z dnia 6 grudnia 1923 L (Dz. U. R. 'P. N2127 poz. 1044) 
ząrządza się co następuje: 

§ 1. Ustalone w § 2 rozporządzenia Rady fv\i· 
nistrów z dn. 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie zmian 
w kwoŁąch pieniężnych określonych w przepisach 
kąrnych, karno-administracyjnych i niektórych skarbo· 
wych, oraz w przepisach porządkowych i dyscypli
narnych, tudzież w przedmiocie zastosowania złotego 
(franka złotego) do oblićzania niektórych z tych kwot 
(Dz. U. R. P. Ng 9 poz. 89) brzmienie części 1 art. 70 
ustąwy z dnia 25 lutego 1921 r. w {?rzepmiocie zmiąn 
\V ustawodawstwIe kąrnem obowiązując:em w b. za
borze rosyjskim (Dz. U. R. P~ N2 30 poz. 169) zmie· 
nia się jak nąsttiPuje: 

"Grzywny, kary piehięźne i należytości przewi
dziane w kodeksie karnym i w ustawach karnych 
szczególnych, tudzież w ustawie postępowania kar
nego, określąć nąleży w wyrokąch i decyzjach 
w złotych". 

§ 2. W § 31 punkt 1) powołanego w § 1 roz
porządzenia' Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. 
(Dz. U. ~R. P. N2 9 poz. 89) skreśla się wyrązy »jeśli 
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wyrok, decyzja lub inne orzeczenie pierwszej Instancji 
zapąda po' dniu 31 sty<:znia 1924 r." '" 

§ 3. Wykonanie ,niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrom: Sprawiedliwości, Spraw We
wnętrznych i Skąrbu, oraz innym właściwym mini-
strom. ' 

§ 4. Rozporzadzenie niniejs~e , wchodzi w życie 
dnia trzeciego po ogłoszeniu go. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. O,'abski 

Minister Sprawiedliw'ościy WI. Wygan~wski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibnel' 

303'. 

Rozporządzenie 1\\inisfra ' Kolei :lelaznydl 
~ . z dnia 29 marca 192~ r. 

o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej 
polskich kolei żelaznych. 

, , 

Na moc.y dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku ' 
o tymczasowem przekazaniu jV\inistrowi Komunikacji 
prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, 
bagażu i towarów oraz ust~lania taryf przewozowych 

' na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2· 14, poz. 152) , 
i w porozumieniu t Ministrami' Ską.rbu oraz Przemy
słu i Handlu zarządza się co następuje: . 

§ 1. We "Wstępie" do taryfy towarowej pol; 
skich kolei żelaznych (Dz. U. R. P. z 1923 r.!'f2 136, 
poz. , 1134) wprowadza się zmiany i uzupełnienia na·' 
stępujące: 
. Wykaz kolei pr.ywatnych, pozostających pod 
zarządem parlstwowym w okręgu Gdańskim zmienią 
się w' sposób następujący: 

"a) W okręgu GdaIlskiqt: 
1. Cheimża - .Mełno (patrZ' 'p. 100 cz~ści II ni~ 

niejszej taryfy), 
2. Puck-Krokowo, 
3. Toruń PółI).-Czarnowo Iwło Torunia, 
4. Toruń Mokre ..... Lubicz koło Torunia, 
5: Wejherowo-Zamostne (patrz p. 100 części 11 

niniejszej taryfy), 
6. Zajączkowo Lubawskie-Nowe Miasto Pom." ." 
W ·tymze wykazie okrElgu Stanisław9wskiegq 

w poz. 2 i 4 punkt 102 zmienia: , się na p.l00. 

§ 2. W części II tejże Taryfy towarowej "Po-, 
stanowienia taryfowe" wprowadza się ,zmiany na-
stępujZlce: . 
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W p. 9 Iiczb~ ,,10" zmienia siC; na 119". 
Wp. 16 w końcu wiersza trzeciego po słowie' \ 

"wagonowej" dodaje się: "rubryka c)", w pozycji 
zaś k) tegoż p. 16 po słowach: "szlam węglowy I 
mokry" dodaje sic;: słowa : "żużel (lesz) i popiół wę~ 
glowy" oraz VI pozycji m) skreśla sif< słowa: "i w pół
fabrykatach" • 
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