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f\rt. 5. Ulgi, zawarte w . umowie polsko-niemieckiej w sprawie wy
puszczenia na wolność osób przytrzymanych i przyznania wolności od kar 
z . dnia 1 października 1919 roku - stosuje się również do okresu czasu 
przed wejściem w życie niniejszej ustawy .oraz do osób wszelkiej narodo
wości, zamieszkałych na obszl:!rze b. dzielnicy pruskiej. 

Rrt. 6. Kary, darowane w całości na mocy art. 2 p. 1 lit. a) i b), 
art. 4 oraz art. 5 niniejszej ustawy - z wyjątkiem przestępstw, popełnia
nych przeciw §§: 242, 258, 259 i 263 niemieckiego kodeksu karnego - pod
legają wykreśleniu z rejestru kar i policyjnych list karnych. 

f\rt. 7. Ulgi, wskazane wart. 2, 4 i 5, stosują się nietylko do kar już 
wyrzeczonych, lecz również do kar, .które wyrzeczone być mogą w przy
szłości, gdy przestępstwo popełniono przed wejściem w życie niniejszej 
ustawy. 

f\rt. 8~ Przepisy niniejszej ustawy nie dotyczą wypadków konfiskaty 
kosztów, prawomocnie przysądzonych. 

f\rt. 9. Ustawa niniejsza wchodzil w życiel z dn iem jej~ogłoszen ia. 

f\rt. 10. Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi b. Dziel
nicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. 

Marszałek:' 

Prezydent: Ministrów: 
L. Skulski 

Ministe( b. Dzielnicy Pruskiej: 
w z. Adam, Poszwiński 

Minister Sprawiedliwości: 
Jan Hebdzyński 

253. 

~ROZPORZF\DZENIE 

Ministra Przemysłu i Handlu 
1z dnia! 20l marca 1920 r. 

T rąmp6zyński 

w przedmiocie zatwierdzenia cennika skór gołowych i surowcowych 
. [dla obszarów b. zaborów ausłrjackiego i rosyjskiego. 

Na pOdstawie art. 2 dekretu z d. 7 lutego 1919 r. o sekwestrze skór 
i~garbnjków (Dz. Praw NQ 14 z 1919 r., poz. 157) zatwierdzam następujący 

CENNIK 
skór gotowych i surowców, wydawanych garbarniom na obszarze b. zabo
rów austrjackiego i rosyjskiego, obowiązujący od d. 1 lutego 1920 r. do 

1 maja 1920 r. 



Dziennik Ustaw. Poz. 253 i 254. 

Rodzaj skór 

S k ó r y s u r o w c o w e: ałunowe tłuszczone. 

gat. Skóra wyborowa, dobrze wygarbowana i bez 
mizdry 

Ił gat. Skóra z nieznaczną mizdrą lub niedość gar
bowana 

III gat. Skóra z mizdrą i niedość przegarbowana, za· 
wierająca wodę . 

693 

Cena za 1 klg. 

Mk. I fen. 

68 00 

58 1 00 

40 00 

U w a 9 i: 1) Skóry surowcowe winny być czyste, dobrze oczyszczone z mi
zdry, dol;>rze wygarbowane czyli nawskroś tłuszczem przejęte, 
z równem przecięciem, miękkie, a więc niełamiące się po wy
moczeniu i wysuszeniu i nie powinny zawierać wilgoci, jedno
cześnie nadmiaru tłuszczu, wypływającego łatwo na wierzch . 
przy wyciskaniu. 

2) Skóry zepsute w garbowaniu i nienadające się do użytku będą 
zabierane bez wynagrodzenia, a garbarnia traci prawo przydzialu. 

Jednocześnie postanowien ia punktu V rozporządzenia M. P. i H. z dnia 
30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. N!! 23 poz. 130) zostają uchylone. ~ 

Warszawa, dnia 20 marca 1920 r. 

Minister Przemysłu i Handlu:.! 
Antoni Olszewskz 

254. 

ROZPORZf\DZENIE 

Ministra Skarbu 
w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 kwietnia 1920 r. w przed
miocie przyznania bonifikacji posiadaczom asygnat 5% wewnętrz

[nej pożyczki państwowej z r. 1918. 

Na zasadzie art. 7 ustawy z dn. 30 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przy
znania bonifikacji posiadaczom asygnat 50f0 - wej wewnętrznej pożyczki pań
stwowel z 1918 r. (Dz. Ust. 1920 r. N!! 38, poz. 221) zarządzam co następuje: 

1) Posiadacze asygnat 5% wewnętrznej pożyczki państwowej 1918 r., 
którzy nie otrzymali dotychczas procentu w wysokości :; od 100 
w stosunku rocznym za okres 6-miesięczny od l-go listopada 
1919 r. do l-go maja 1920 r.; otrzymają ten procent począwszy 
od l-go maja 1920 r. w markach polskich jednocześnie z wypłatą 
kapitału za umorzone asygnaty, przyczem procenty od asygnat 
w walutach koronowej i rublowej będą wypłacane podług wska
zanego w ustawie kursu przerachowania, przy zamianie asygnat 
na gotowiznę. . 


