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§ 1. Niezależnie od opłat, przewidzianych 
w §§ 6, 7 i 10 taryfy telefonicznej dla sieci eksploa
towanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefonicz
ną, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Mi
nistra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1930 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 49. poz. 411). częściowo zmienionej 
rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 
29 kwietnia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 426), 
wprowadzam czasowo opłaty w wysokości nastę
pującej: 
1) za abonament telefonów, wyszczególniony w § 6 

taryfy dla wszystkich kategoryj abonamentu 
w Warszawie i Łodzi po 1.50 zł miesięcznie, 

2) za abonament telefonów, wyszczególniony w § 7 
taryfy, dla wszystkich kategoryj abonamentu .,..... 
we Lwowie - po 1.50 zł miesięcznie. a w Lubli
nie, Białymstoku. Borysławiu z zagłębiem nafto
wem (Drohobycz. Truskawiec, Schodnica), w So
snowcu z zagłębiem węglowem (Będzin. Dąbrowa, . 
Czeladź, Grodziec. Kazimierz-Niemce, Sławków, 
Strzemieszyce i Ząbkowice) oraz w podmiejskich 
centralach pod Łodzią,; Pabjanice. Zgierz. Kon
stantynów, . Lutomiersk, Aleksandrów. Stryków, 
Tuszyn i Ruda Pabjanicka po 1 zł miesięcznie, 

3) za abonament aparatow dodatkowych. wyszcze
gólniony w § 10 poz. a), c), h-l), h-2) taryfy -
w Warszawie, w Łodzi i we Lwowie po l zł mie
sięcznie" a w. Lp.blinie, BiałY1Ilstoku, w Borysła~ 
wiu z zagłębiem naftowe m, w Sosnowcu z zagłę
biem węglowem oraz w podmiejskich centralach 
pod Łodzią - po 50 gr miesięcznie. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 listopada 1931 r. i obowiązuje do dnia 
30 kwietnia 1932 r. 

Minister Po'czt i Telegraf6w: Boerner 

720. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z .dnia 10 pażdziernika 1931 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu wspra
wie ustalenia roku budżetowego przedsiębiorstwa 

"Polskie Koleje Państwowe". 

Na podstawie art. 12 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utwo
rzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" 
w brzmieniu załącznika do obwieszczenia Ministra 
Komunikacji z dnia 5 grudnia 1930 r. w sprawieogło
szenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej . o utworzeniu przedsiębiorstwa 
"Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. R. P. Nr. 89, 
poz. 705) zarządza się co' następuje: 

§ 1. Z ważnością od l ~tycznia 1933 r., rok 
budżetowy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pań
stwowe" obejmować będzie okres od l stycznia do 
31 grudnia każdego roku. 

§ 2. Okres budżetowy przedsiębiorstwa "Pol
skie Koleje Państwowe", poprzedzający bezpośrednio 
przejście na rok budżetowy określony w § l, obej
mować będzie czas od l kwietnia do 31 grudnia 
1932 r. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l kwietnia 1932 r. 

Minister Komunikacji: Kiihn 
Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

721. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 21 września 1931 r. 

wydane w ' porozumieniu z Min;słrami: Sprawiedli
wości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w spra
wie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych 

na kolejach żelaznych". 

Na mocy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 12 czerwca 
1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych 

. i o organizacji . urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 57, poz. 580), w brzmieniu nadanem mu rozpo
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej ' z dnia 
30 października 1930 r. zmieniaj4;czm i uzu;:;ełniają
cem przepisy ustawy z ,dnia 12 c.z.erwca 1924 r. o za
kresie działania Minis,tra Kolei Żelazny<:h i o orga
nizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. z 1930 If. 

Nr. 76, poz. 599) oraz na podstawie ad. 2 rozporz·ą
dzenia Prezydenta Rz,eczypos.politej z dnia 24 wrze
śnia 1926 r. w .spra wie U3 lano.wienia urzędu Ministra 
Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarzą
dza się co następuje: 

§1. Na kolejach żelaznyc,h użytku pUlblic:z
nego wprowadza ,się "R€gulamin przewozu przesyłek 
towarowych na kolejach żelaznych" w brz.mieniu za
łącz.nika do niniejszego rOZjporządienia. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze w<:hodz.i w ży
cie z dniem 1 grudnia 1931 r. 

J,edn<x:ześn'ie traci moc oboWiązującą "Regu
lamin przewozu przesył<!k towarowych na kolejach 
żelaznych" wprowadzony rozporządzeniem Ministra 
Komunikacji z dnia 9 października 1928 r. (Dz. U. R. 
P. Nr. 89, poz. 783). 

Minister Komunikacji: Kiihn 
Minister Sprawiedliwości: Czeslaw Michałowski 
Minister Przemysłu i Handlu: ZarzyCki 
Minister RolniCtwa: Leon J. Polczyński 
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