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Art. 3. Ministerstwo Skarbu może w poszczególnych wypadkach zwol
nić od stosowania _ art. 1 i 2 nini ejszej ustawy. 

Art. 4; Dowóz kuponów procentowych i dywidendowych, na walutę 
koronową, markową lub rublową opiewających, do Polski, nie mniej sprze
daż papierów wartościowych za walutę koronową, markową lub rublową 
osobom i firmom, mającym siedzibę poza granicami Polski, są dopusz
czalne tylko za zezwoleniem Ministra Skarbu. Ograniczeniu tem u nie pod
legają kupony emisji krajowych. 

Art. 5. Świadome przekroczenie lub usiłowanie przekroczenia niniej
szej ustawy pociąga konfiskatę całej przewożonej lub przesyłanej sum Y. 
a nadto karane będzie innemi karami, przewidzianemi w ustawie karnej. 

Art. 6. Bank austrja'cko-węg ierski nie jest krępowany w komunikacji 
z filjami swemi, znajdującemi się na obszarze Rzeczypospolitej Pojskiej, 
może jednak rozporządzać przesyłanemi sumami w banknotach koronowych 
tylko pod kontrol ą i zezwoleniem Ministra Skarbu. 

Art. 7. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się f.'\inistrow i Skarb u. 

Art. 8. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej og łoszenia . 
Równocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Skarb u 
z ?2 lutego 1919 r. i 4 marca 1919 r. w przedmiocie zakazu wwozu znaków 
pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskie j, względnie w walucie niemiec
kiej i rosyjskiej. 

Art. 9. Minister Skarbu osobnem rozporządzeniem oznaczy dzień 
.w którym ustawa niniejsza straci moc obowiązującą. 

Marszałek: 

7 rąmpczyński _ 
Prezydent Ministrów: 

J. j. Paderewski 

Minister Skarbu: 
Dr. Englich 

238. 

ROZPORZł\DZENIE Rł\DY MINISTRÓW 
w sprawie utwo rzenia komisji dla kontroli zużytkowa n ia 

i rozdziału gmachów państwowych. 

Art. 1. W celu dokonania kontroli dotychczasowego zużytkowania 
i rozdziału gmachów państwowych powołane będą za wzajemneni porozu
mieniem przez Ministrów Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Spraw Wojsko
wych i Spraw Wewnętrznych komisje, pod przewodnictwem delegata Miri i
sterstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, złożone w równej liczbie z przed
stawicieli wymienionych ministerstw. 

Art. 2. Komisje te będą miały za zadanie sprawdzić sposób zużytko 
wania gmachów, zajmowanych przez urzędy i instytucje państwowe cywiln e-
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i wojskowe, i poczynić własną władzą niezbędne tymczasowe zarządze
nia w celu osiągnięcia słusznego podziału i należytego zużytkowa nia gma
chów. 

Sprawozdanie ze swych czynności oraz wnioski złożą komi sje Mini
strowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych. 

Rrt. 3. Wszystkie władze państwowe zarówno cywilne jak i wojskowe 
winny okazywać komisjom niezbędną pomoc i współdziałanie ora z wyko
nywać ich zarządzenia. 

I\rt. 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Mini 
strowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych , który udzieli kC?misjom pot rzebnych 
instrukcji. 

Warszawa , dnia 4 marca 1919 r. 

Prezydent Ministrów: 
J. [. Paderewshi 

Minister Roln ictwa i Dóbr Państwowych : 

Janicki 

239. 

ROZPORZf\DZENIE RHDY MINISTRÓW 

w sprawie eksmisji w drodze administracyjnej osób i instytucji, 
zajmujących bez należytej podstawy prawnej pomieszczenia 

w gmachach państwowych . 

I\ rt. 1. Osoby i insty tucje, które bez należytej podstawy prawnej 
zajmują pom ieszczenia w gmachach państwowych, winn y niezwłocz nie na 
żądanie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych opróż nić zajmowa ne 
pomieszczenia. 

f\rt. 2_ W razie niewykonania dobrowolnie żądania MinisterstV{a Rol -
' nictwa i' Dóbr Państwowych w oznaczonym terminie - Ministerstwo Rol

nictwa i Dóbr Państwowych władne będzie dokonać eksmisji w " drodze 
administracyjnej , za pośrednictwem organów Ministerstwa Spraw Wew
nętrznych. 

I\rt. 3. Wykonanie niniejszego rozp,orządzenia powierza s i ę Mini
strowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewn ętrznych . 

Warszawa, dnia 4 marca 1919 r. 

Prezydent J'v\ inistrów: 
I. }. Paderezv,,'ki 

Minister Roln ictwa i Dóbr Państwowych: 
janie/u' 

Minister Spra w Wewnętrznych: 
8 _ U.rojciecllOwslli 
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