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Dziennik Ustaw. Poz. 304 i 305. 

'304. 

Roiporządzenie ,Ministra Spraw 
Wewnętr~nych 

z dnia 24 marca 1924 r. 

w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania za
, chorowań na śpiączkę epidemiczną (encepha-

. Htis lethargica). 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. 
w przedmioci'e zwalcżania chorób za kaźnych oraz 
występujących nagminnie (Dz. U. R. P. N~ 67poz. 402) 
I § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 18 stycznia 1924 r.. w przedmiocie rozdziału 
kompetencji -Ministerstwa Zdrowia Publicznego (Dz. 
U. R. P. N2 9 poz. 86) zarządza się co następuje: 

§ 1_ Przewidziany art. 3 ustawy z dnia 25 lip
ca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaź
.nych oraz innych chorób występujących nagminnie 
(Dz. U. R. P. N2 67 poz. 402) obowiąZek zgłaszania 
rozciąga się na \v~zystkie przyp::ldki śpiączki epjde
inicznej (encephalitis let,hargica) . . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od 
oglos.zenj a. , , 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibllel' 

305. 

Rozporządzenie · Ministra\ Kolei Żelaznych 
z dnia 29 marca ,1924 r. 

o · rozciągnięciu na przewozy kolejami wąsl<o
torowemi zmian i uzupełnień taryfy towarowej 

polsldch I(olei żelaznych . 

Na' rrocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku 
o tymczasowem przekazaniu Min istrowi Komunikacji 
prawa wydawania przepisów o p~zewozie pasażerów, 
bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych 
na kolejach polskich (Dz. P) P. P. N2 14, poz. 152) 
j' w pOfQwmieniu z Ministr!mi: SkiUbu oraz ~Prze· 
mysłu i Handlu zarządza się co następuje: ( 

§ 1. Na przewozy kolejami wąskotorowemi, 
stosującemi taryfę towarową polskich kolei żelażnych, 
,?,yszczególnionemi w ro:tporządzeniu j~l\inistra Kolei 
Zelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz. U. R, P. 
z 1923 r. N:! 137, pot:. '1156), rozciąga się rozparzą-

" dzenie fv\inistra Kolei Zelaznych z dnia 29 marca 1924 r. 
o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej pol
skich kolei żelaznych (Dz. U. R. P. z 1924 r. N2 30, 
poz. 303) z następuj'ącem i odstępstwami i wyjątkąmi: 

1\. W q;ęści I taryfy ogólnej na przewóz 
towarów, zwłok i zwierząt "Przepisy przewozo· 
v,Je", rozciągnięte] rozporziidzeniem Ministra Kolei 
Zelaznych z .dnia 26 lipca 1922 r. na przewozy ko· 
lejami wąskotorowemi (Dz. li. R. P. z 1922 r. N26O, 
poz. '545), .wprowadza si~ uzupelnienia następujące: 

Wart. 53 ust. 2 w postanowieniu , wykonaw
czem (Dz. U. R. P. z 1923 r. N!! 137, poz. 1157) po 
słowach: ,,1 ) Łupków-Cisna i 2) Przeworsk-Dynów" 
(Di. U. R. P. z 1924 r. N2 14, poz. 142) dodaje się 
słowa: "i pozostających pod ' zarządem państwowym 
kolei wąskotoroo/ych prywatnych Dyrekcji Wileńskiej, 
mianowicie: 1) Swięciańskich, jak również państwo
wych kolei wąskotorowych Dyrekcji Radomskiej, mia
nowiCie: 1) Jędrzejów-Bogorja-Iwaniska...,Stasiów 
i 2) /'l\ieGhów-Działoszyce" . 

VI art. 69 ust. 2 w Pestanowieni'rl wykonaw· 
czem (Dz. lI. R. P. z 1923 r. N!! 137, poz. 1157) po 
slowach "i Lwowskiej" (Dz. U. R. P. z 1924 r. N~ ]4, 
poz. 142) dodaje się słowa: "oraz Wile,ńsklej i Ra~ 
damskiej", w zależności od tego w końcu tegoż po' 
stanowienia wy.kon8w'czego, po słowach: "oraz 9) Łup· 
pków-Cisna i 10) Przęworsk-Dynów" (Dz. <.L R. P, 
z 1924 roku N2 14, poz. 142) dodaje się słowa: 
,,11) ŚWięciańskkh, 12) , Jędrzejów-Bogorja-Iwani
ska -Staszów, 13) fłdecnów-Działoszyce" . 

B~ W częściach II, III, IV i V taryfy tdwa
rowej polskich kolei żelaznych (Dz. U. R. P. 
z 1923 r. j\E~ 136, poz. 11,34), rozciągniętych rozpo- . 
rządzeniem Ministra Kolei Zelaznych z dnia 28 grud· 
nia 1923 r. na przewozy kolejami wąsl<otorowemi 
(Dz. U: R. P. z 1923 r. N2 137, poz. 1156), wprowa
dza si ę zmiany i uzupełnienia następujące: 

1) We "Wstępie": . 
W okresie I w wykazie kolei wąskotorowych 

par'istwowych Dyrekcji Warszawskiej przy nazwach 
kolei; 1) Bialska Podlaska, 2) Gasławieka i 6) Ostro
łęckie skreśla się słowa podane \V nawiasach: "(patrz 
pu nkt 101 Postano taryf.) " oraz w tymże wykazie 
kolei prywatnych \V poz. 7 "Sochaczew--Wyszogrqd -
Piaski " numer p. 101 zmienia się na 99. W wykazie 
kolei wąskotorowych Dyrekcj i Radoms~iej w poz. 5) 
"fv\iechów-Działoszyce" i 7) "Wąwolnica--Opole-

. Rybaki " numer p. 101 zmienia się na 99. W wyka
zie zaś kolei wąs/wtorowych Dyrekcji Wileńskiej 
w poz. 1) ,;Liniewo--Prużany" i 2) "Nowoje,lnia
Nowogródek ~ Lubcza" numer p. 101 zmienia' ~ się 
na 99. 

W , okresie II "W komunikacji bezpośredniej 
i t. d." po słowach: " 1) Łupków-Cisna . i 2) Prze
worsk-Dynów" (Dz. U. R. P. z 1924 r. N!! 14 poz. 142) 
aodaje się słowa: ni ,wąskotorowych kolei prywatnych, 
pozostających pod zarząd~m. państwowym, okręgu 
Wileńskiego, mianowicie: 1) Swięciańskich, jak rów· 
nież wąskotorowych kolei państwowych okręgu Ra
domskiego, mianowicie: 1) Jędrzejów -- Bogorja
Iwaniska·-Staszów i 2) Miechów-Działoszyce". 

Zmiany "Wstępu", podane w rozporządzeniu 
z dnia 29 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 30 poz. 303) , 
nie mają zastosowania na kolejach wąskotorowych. 

2) W części II "Postanowienia taryfowe 
wykaz opłat dodatkowych": 

W .. Postanowieniach taryfowych Ił: 
Punld 15, ustalony rozporządzeniem z dnia 

28 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. N2 137, 
poz. 1156) pozostaje bez zmiany. I 

W ,punk. 16 w końcu wiersza trzeciego po 
słowie "wagonowej" zamiast słóW: •. rubryka c)" (Dz. 
U. R. P. z 1924 r. N~ 30 poz. 303) dodaje s1ę słowa: 
" rubryka b)". ' 
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