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1580 Dzienńik Ustaw. Poz. 1108, 1109 i 1110. N2 134. 

1108. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na

stępującej treści: 

Ostawa 
l dnia 19 grudnia 1923 r. 

W przedmiocie wypuszczenia Serji II 6% zło
tych bonów skarbowych. 

Rrt. 1. Upoważnia się Ministra Skarbu do wy
puszczenia z datą 15 grudnia 1923 r. Serji II 6°;0 
złotych bonów skarbowych w odcinkach, opiewają
cych na złote, z jednorocznym terminem płatności, 
na sumę 30 miljonów złotych. 

F\rt. 2.' Odnośnie Serji II 6% złotych bonów 
skarbowych mają zastosowanie art. 2 - 6 ustawy 
z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie wypuszcze
nia 6% złotych bonów skarbowych (Dz. U. R. P. 
N2 33 poz. 215). 

Rrt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się _ Ministrowi Skarbu. 

Rrt. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

1109. 

Na mocy ar-t, 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na
stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 19 grudnia 1923 r. 

tycząca się przedłużenia mocy obowiązującej 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie 
podwyższenia i zrównania stawek przy nie
których opłatach stemplowych (należytościach) 

(Dz. U. R. P. N2 38 poz. 315). 

F\rt. 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 
7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia 
i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplo
wych (należytościach) (Dz. U. R. P. N~ 38 poz. 315) 
ze zmianami, \vprowadzonemi ustawą z dnia 24 mar
ca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplo
wych oraz podatków: spadkowego i od darowizn 
(Dz. U. R. P. N2 44 poz. 296), przedłuża się do 
dnia 30 czerwca 1924 r. 

F\rt. 2. Obowiązujące obecnie rozporządzenia, 
wydane na mocy art. 6 powołanej wart. 1 ustawy 
z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. NI! 38 
poz. 315), zachowują moc obowiązującą do dnia 
30 cze·rwca 1924 r., o ile nie ulegną zmianie drogą 

---------------------------------
dalszych rozporządzeń, wydanych na mocy art. 6 
powołanej ustawł' iub na mocy upoważnień, zawar
tych w innych ustawach. 

F\rt. 3. f\rt. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N2 38 poz. 315) w brzmieniu, usta· 
lonem wart. 9 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 44 poz. 296), dotyczy również 
podatku giełdowego (ustawa z dnia 2 lipca 1921 r. 
Dz. U. R. P. N2 73 poz. 500). 

F\rt. 4. Upoważnia się JVlinisŁra Skarbu do 
podwyższania stawek przy opłatach stemplowych na 
obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego 
do wysokości stawek, obowiązujących w całem 
Państwie. 

F\rt. 5. Kwotę 500.000 mk., wymienioną w ustę~ 
pie czwartym art. "1 ustawy z dnia 26 października 
1921 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. U. 
R. P. z 1922 r. N2 38 poz. 313), podwyższa się na 
500 miljonów marek. 

I\rt. 6. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Skarbu. 

I\rt. 7. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z ~niem 1 stycznia 1924 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów 
i l\1inister Skarbu: W. arabski 

1110. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 17 grudnia 1923 r. 

O zmianie kwot pieniężnych w niektórych prze
pisach o postępowaniu sądowem w sprawach 

cywilnych w b. zaborze rosyjskim. 

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 roku (Dz. U. R. P. N2 92, poz. 723) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. f\rt. 2 ust. 1 punkty a), c), d), e) prze
pisów przechodnich do ustawy postępowania cy
wilnego (Dz. Urz. Depart. Sprawied\. T. R. S . Król. 
Pol. N2 1) w brzmieniu, nadanem mu przez art. 1 
i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o rozszerzeniu 
właściwości sądów pokoju w sprawach cywilnych 
(Dz. U. R. P. N2 63, poz. 412), będzie opiewał: 

"a) sprawy, których wartość powództwa nie prze
nosi marek polskich 150.000.000, a jeżeli 
chodzi o przedmioty zalicz311e zwyczajnie do 
żywego lub martwego inwentarza gospo
darstwa rolnego, lub o należność za takie 
przedmioty 1.000.000.000; 

c) żądanie zabezpieczenia dowodów w sprawach, 
będących w toku lub jeszcze niewytoczonych, 
niezależn ie od wartości powództwa; 

d) sprawy działowe, dotyczące własności ziem
skiej lub mieszczańsko-rolnej, jeżeli majątek. 
... 


