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350. 

Rozporządzenie Ministra Kolei 

z dnia 13 maja 1925 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Parl
stwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy 
towarowej . polskich kolei normalnotorowi'ch. 

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 roku 
o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o or
ganizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. z 1924 r. 
N;! 51, poz. 580) zarządza się co następuje: 

§ 1. W taryfie towarowej polskich kolei nor
malnotorowych (Dz. U. R. P. N!! 117, poz. 1061) 
wprowad:ta się zmiany i uzupełnienia następujące: 

A. W części.lII. "Nomenklatura i klasyfikacja 
towarów: W gr. 63 "Zelazo i t. d. w poz. f) uzupeł
nienie słowami: ,,(żelastwo, szmelc) i nadane do hut 
celem przetopienia", wprowadzone rozporządzeniem 
Ministra Kolei z dnia 22 kwietnia 1925 r. (Dz. U. 
R. p'. N!! 43, poz. 301) zmienia się jak następuje: 
,,(żelastwo, szmelc) i nadane do hut lub odlewni 
celem przetopienia". 

B. W części V "Taryfy wyjątkowe": . 
W tar. wyj. VII na. wywóz materjałów drzewnych 

w punk. 1 ,;Obszar ważności" uzupełnienie słowami: 
"Neufahrwasser, I'\aiserhafen i Holm" wprowadzone 
rozporządzeniem Ministra Kolei z dnia 22 kwietnia 
1925 r. (Dz. U. R. P. N!! 43, poz. 301) zmienia się 
tak następuje "Neufahrwasser, Kaiserhafen, Holm, 
Olivaer Tor, Lege Tor i Strohdeich". 

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

Minister Kolei: Tyszka 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kif/droń 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

351~ " 

Rozporządzenie Ministra Kolei 

z dnia 13 maja 1925 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz -Rolnictwa i Dóbr Pali
stwowych o przewozie prI.esył~k drobnych i pćł
wagonowych będącą w budowie linją kolejową 

Kutno-Strzałków. 

Na mocy ustawy z dnia 12.czerwca 1924 r. 
o z3kresie działania Minis tra Kole i Ze!azn ych i o or
ganizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. N2 57, 
poz. 580) zarządza sl~ co następuie~ 

§ 1. Do czasu zupełnego ukończenia budowy 
państwowej normalnotorowej Iinji kolejowej Kutno
Strzałków, w komunikacji wewnętrznej tej Iinji po
między stacjami I\lodawa, Koło, Konin i Słupca, oraz 
w kOmunikacji bezpośredniej pomiędzy temi stacja
mi, a stacjami innych, otwartych dla ruchu prawi~ 
dłowego, kolei polskich lub odwrotnie, wprowadza 
się przewóz przesyłek drobnych i półwagonowych za 
listami przewozowemi zwyczajnemi lub pośpiesznemi. 
Przewóz przesyłek tych linią Kutno-Strzałków odby· 
wa się na podstawie przepisów przewozowych i ta
ryf, obowiązujących na kolejach państwowych nor
malnotorowych, o twartych dla ruchu prawidłowego, 
z obliczeniem jednak prze v."oźnego oddzielnie za od
leglość Iinji Kutno-Strzałków, zaokrągloną do peł
nych 10 km. wzwyż i oddzie lnie za odległość innych 
kolei polskich według zasad, ustalonych dla tych kolei. 

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

Minister Kolei: Tyszka 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef J\iedroń 

f\'1inister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

352. 

Rozporządzenie Ministra Kolei 

z dnią 13 maja 1925 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, 
Przemys'.u i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Pań
snvowych o wprowadzeniu taryfy na przewóz . 
osób i ba9ażu w IWd::mi!{acji bezpośredniej 
pomiędzy stacjami kolei sz .. vajcarskich i jednej 
strony a stacjami kolei polskich, czeskosłowac
kich, wę2ierskich, rumuńskich, serbsl<o-kroac
ko·słoweńskich i włosldch ze strony drugiej 
oraz taryfy na przewóz osób i bagażu w lm
munikacji bezpośredniej pomittdzy stacjami pol
skich kolei państwowych oraz polskioh kolei, 
położonych na obszarze Wolnego Miasta Gdail
ska, z jednej strony a stacjami włoskich kolei 
państwowych z drugiej strony przez Czecho-

słowację i Rustrję. 

tła mocy ustawy z dnia l? czerwca 1924.r. 
o zakresie działania Ministra Kolei Zelaznych i o orga
nizacji urzędów kolejowych (Dz. li. r~. P. N!! 57, 
poz. 580) zarządza się co następuje: 

§ 1. W komunikacji pomiędzy stacjami kolei 
szwajcarskich z jednej strony a stacjami kolei pol
sl~~th, czeskosłowa ckich, węgierskicb, rumuńskich, 
serbsKo-kroacko'slowellskich i włoskich ze strony 
drugiej o raz w komunikacji porniędzy stacjami pol
skich kolei państwowych oraz polskich kolei; poło-


