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~=============================================== 

581. 
Na mocy art. 44 Konstytucji og·laszam ustawę na· 

stępującej treści : . 

Ustawa 
z dnia 4 lipca 1923 r. 

zmieniająca niektóre postanowienia ustawy 
z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie udzie
lenia gwarancji Skarbu Państwa do sumy 
200.000.000 mk. za ulgowe pożyczki dla drobnych 
przemysłowców, rzemieślników oraz ich orga
nizacji wytwórczych (Dz. U. R. P. z r. 1921 N2 4 

poz. 16). 

flrt. t. W ustawie z dnia 17 grudnia 1920 r. 
w przedmiocie udzielenia gwarancji Skarbu Państwa 
do sumy 200.000.000 marek za ulgowe pożyczki dla 
drobnych przemysłowców, rzemieślników oraz ich 
organizacji wytwórczych (Dz. U. R. P. 1921 r. N2 4, 
poz. 16) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W tytule oraz wart. 1 suma 200.000.000 
(dwieście miljonów) zastępuje się sumą 
4.000.000.000 (cztery miljardy) oraz w tytule 
po wyrazach: "gwarancji Skarbu Państwa" 
dodaje się wyrazy: tli kredytów z P. K. K. P."; 

2) wart. 1 p. 4 sumy 50.000 i wO.oao zastę
puje się sumami 500.000 i 1.000.000 (pięćset 
tysięcy i miljon); 

3) punkt 8 art. 1 otrzymuje brzmienie następu
jące: 

" Warunki udzielenia kredytu i wysokość 
oprocentowania ustali Minister Skarbu w po· 
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, 

a w wypadkach udzielenia kredytów z P. K. 
K. P. Min ister Skarbu ustali również dodat
kowe warunki pożyczki , zabezpieczające P. -K. 
K. P. przed skutkami dewaluacji marki, o ile 
pożyczka jest długoterminowa". . 

Hrt. 2. Wykonanie tej ustawy poleca się Mi
nistrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Mi
nistrem Skarbu. 

flrt. 3. Ustawa niniejsza wcrodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: w z. Q!ąbiński 

Minister Przemysłu i Handlu: W. ~ucbarski 

Minister Skarbu: H .. Linde 

582. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w poro
zumieniu z Ministrem Sprawiedliwości 

z dnia 27 lipca 1923 r. 

w przedmiocie regulowania obrotu dewizami 
i walutami zagranicznemi, oraz obrotu pie· 

niężnego z zagranicą. 

W wykonaniu ustawy z dnia 2 marca 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 25, poz. 154), zmienionej ustawą 
z dn. 23 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 62 poz. 459) 
zarządza się co następuje: 
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