
• 

\ 

I t\~NNIK U 8 . 
1'4 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEcl( , 
30 marca. NQ 33. Rok 1923. 

• 
Treść: 215. Usta~a z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie wypuszczenia 6°10 złotych bon6w skarbowych . 347 

216. Ustawa z dnia 9 marca 1923 r. w przedmiocie zezwolenia gminie miasta Lwowa na zacią
gnięcie za poręką Państwa pożyczki komunalnej w kwocie 120.600.000 mk. na cele przebru-
kowania ulic i placów publicznycho we Lwowie • • • • • • • • • • • • • • •• 348 

217. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 marca 1923 r. o podwy~szeniu taryfy oso-
bowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych 348 

218. Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1923 r. w sprawie nadawania 
i doręczania przesyłek poczty lotniczej jako przesyłek pośpiesznych • • • ' . ' • • •• 348 

219. Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 marca 1923 r. w sprawie obrotu prze~ 
syłek poc:towych za pobraniem do 500.000 mk. z polską częścią Gómego Śląska • • . ' . 349 

220. Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1923 r. w sprawie podwyższe-
nia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych • • • • • • • • • • • • •• 349 

215. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ue;taw~ nn· 

stępującej treści: 

u stawa 

z dnia 22 marca 1923 r. 

VI przedmiocie wypuszczenia 60Jo złotych bonów 
skarbowych. 

Rrt. 1. Upoważnia się Ministra Skarbu do wy
puszczenia od dnia 1 kwietnia 1923 r. 6% złotych 
bonów skarbowych ... w odcinkach, opiewających na 
złote, z sześciomiesięcznym terminem płatności na 
ogólną sum~ 50.000.000 złotych. 

Rrt. 2. Warunki emisji oraz przedterminowej 
spłaty, w myśl art. 7 niniejszej ustawy, 6% złotych 
bonów skarbowych ustali f\~inister Skarbu. 

I\rt. 3. Odsetki od 60f0 złotych bonów skarbo
wych są płatne zgóry przez potrącenie od sumy 
bonów. 

Rrt. 4. Odsetki od 6% złotych bonów skarbo
w}'ch nie podlegają podatkom od kapitałów i rent • 

• 

Rrt. 5. 6% złote bony skarbowe będą spłaca
ne w markach polskich podług przeciętnego kursu 
franka szwajcarski'ego na giełdach krajowych z 15 dni 
przed datą, poprzedzającą o 3 dni spłat~, licząc 
1 złoty równy 1 frankowi szwajcarskiemu. 

Kurs określi Minister Skarbu. 

. Rrt. 6. 6010 złote bony .skarbowe mogą być 
przedstawione do spłaty \v c iągu dziesięciu, lat, po
cząwszy od dnia ich płatności. . 

Bony, nie przedstawione do spłat w 'powyższym 
terminie, ulegają przedawnieniu. 

Rrt 7. 6% złote bony skarbowe będą 'przed 
terminem płatności przyjmowane przy uiszczaniu po
datków na warunkach, które ustali Minister Skarbu. 

I\rt. 8. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się JV\inistrov/i Skarbu. 

I\rt. 9. Ustawa ninIejsza wchodzi w życie z dniem 
jej ogłoszenia. 
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