
Dziennik Ustaw. Poz. 65, 66 i 67 • 

ł pół złotego na każdego mieszkańca Rzeczypospo· 
Iifej Polskiej. 

. Firt. 11. Monety złote wybijane są na rachunek 
Państwa Jak również na Tllchunekosób prywatnych, 
zgłaszając;ych do przebicia, na monetE: ilości złota, 
nie mniejs;l!e niż sto gramów czystego złota. Na 
ra~hunęk osób prywatnych wyb ija się, na warun
kach pr~ez Ministra Skarbu oznaczonych, za pokry
ciem ~osztów wybicia, te z pośród monet złotych, 
wYS~c;zególnlonych w punkcie pierwszym art. 3, które 
Minister ~ Skarbu uzna za potrzebne dla obiegu. 

Monety z hmych kruszców są wybijane wyłącznie 
na rachunek Państwa. 

, 
. 1\rt. 12. Wzory monet ustala Minister Skarbu 

rozporządzeniam!, podając wizerunki odnośnych monet 
W gralficznej reprodukcji jako zaląc?nilti. 

.A.rt. 13. Nikt nie jest obowil1zany doprzyjmo
wnnii} monet, których wizerunek jest całkowici,e za
tarty, oraz monet uszkOdzonych, jal< również monet 
złotych i srebrnych, których waga zmniejszyła si~ 
wskutek zużycie w stosunku do najmniejszej wagi, 
dopuszczalnej przy wybiciu w myśl art. 8 niniejszego 
rozporządzenia, więcej nii o pięć tysiącznych części 
w monetach złotych, o jedną setną części w mone
tąćh srebrnych po plQ,<: złot.ych i o pięć setnych 
ClłflŚ<;i w monetach srebrnych po dwa złote, po jed
nym złotym l po pół złotego. 

Monety złote l srebrne, które utraciły większą 
Qd wyieJ wskazanej c:ząścl swej wagi, zo~tają przez: 
Skarb wycofane z oblęgu, z zapłatą za każdy gram 
PQzQstałej w nich wagi: monety złote-trzech złotych. 
I dliesląciu groszy i monety srębrne - dwudziestu 
groszy, o ile ich wizerunek nie jest całkowicie za
tarty i nie są one uszkodzone. 

I\rt. 14. Wykonanie niniejszego rozpor:ządzenia 
Qr~z wytnam:ehie terminów wypuszczenia monet oraz: 
wejście w źycie przepisów art. art. 9 i 12 niniejszego 
rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu. 

, 
flrt. 15. Rózporządzenie niniejsze wchodzi w ży

cie z dniem ogłoszenig. 

Pr@zyclent Rzeqypospolitej: S. W"jcleolwwski 

Prezes Rady Ministrów 
i [\~inister Skarbu: W. Grabski 

66. 

' Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 stycznia 1924 r. 

. W pf.łedmiocie zatwierdzania niektórych zmian 
statutu Poznańsldego Ziemntwa Kredytowego 
i Banku Poznańsklego Ziemstwa Kredytowego. 

. Ną podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 
lę:U r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych 

, i rQ~PQrządiel1 Rlądu oraz o dalszem uzgodnieniu 
, ~$h:,wod&wstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. 

U. R. P. N2 75, poz. 511) t~rządza się co następuje: 

....,....., .. _iIo __ 

§ 1. ,Zatwierdza się uchwalone na Sejmilm 
Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w dniu 6 grud
nia 1923 r. zmiany statutowe a mianowicie: 

1) m. dodatek do statutu Pozn~ńskiego Ziem
stwa _Kredytowego z dnia 8 czerwca 1922 r. (Dz. U. 
R. P. N~ 57, paz. 519) i do II dodatku z dnia 22 m.?lrca 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 38, poz. 254) nastąpującej 
treści: • 

§ 7 liczba 2 II. dodatku do statutu Poznańskie
go Ziemstw?! Kredytowego z dnia 30 lipca 1923 r, 
lD;t. U. R. P. N2 83, poz. 645) uzupełnIa się jak na

, stępuje: 
;.Na czas od dnia 1 sŁyeznia .1924 r. zawiesza 

si~ aż do odwołania wszelkie dobrowolne wypowie
dzenia i spłaty pożyczek Ziemstwa ze strony dłuźnlka" . 

2) II. dodatek 00 statutu Banku ' Poznańskiego 
Ziemstwa· Kredytow@go ż dnia g czerwca 1922 roku 
(Dz. U. R. P. N2 57, po,z. 519) i do l. dodatku z dni~ 
30 lipca 1923 · roku (Dz. U. R. P. N2 83, poz. 645) 
następującej treści: 

§ 11 zmienia się o tyle, że Rada Nadzorcza 
Banku ma się składać z 20 osób, il:amiast (jak dotąd) ! 
z 15 osób. 

§2. Rozporządzenie ' niniejsze wchodzi wżycie 
z dniem ogłoszenia . z mOCtl obowiązującą od dnia 
6 grudnia 1923 roku. 

Prezes Rady Ministrów 
Mihish~r Skarbu: W. Q/'Cfbskl 

( . 

67. 

Rozporządżenie Rady Mini~ttQw 
z dnia 14 stycmla 1924 r. 

w sprawie stosowania fr~nka 2;łQtęgo, ją~o 
miernika, przy oblic~aniu opłat na . kolają<lh 
państwowych oraz bqd2\cyqp pod ~arJą"eJTJ 

. pańshvowym. 

. Na zasadzie art. 7 i 9 u,stawy z dnia 6 grudnia 
1923 r. o zasto!lowaniLl stałej jedno~t~i do obliq;gnia 
danin, niektórych innyt:h dochodów publicznyc:k OfłlZ 
~redytów, udzielanych pr~ei! instytucje par1stwowe 
I samorządowe (Dz. (J. R. P. N2 127 poz, 1044) la 
rząd za się co następuje: 

li 1. Opła.tykolejowe pqdłega}ą pr4elicleniu 
wecHug kun'lq frZ\nka z:lotego dwą ra~y ną miesiąc, 
mianowicie n~ okresy od dl,ia 1 do 15 i Qd 16 do 
I<oń:;:~ kątdęgo miesiąql. -

Dla okresu pierwsz~go miarodajny jtlst kurs 
frąnka złotego ~ dnia 28 w~glę,dnle 29,popraedniego 
mieĘiąca; dla QktesLl drugiego ~ kurs z dnia 13 każ
dągo miesiąca, ogłaszany · pr~ez Ministra Skarbu 
w Monitorze Polskim . 

I 2. Wykonanie niniejszego rOzPQn:ąQ?enia po
wierza się MInistrowi Kolei Żela7,:ńyth. 

§ 3. Razpofząg;renie niniejsze wchodzi '" życie 
z dniem ogłoszenIa. 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Kolei Ż~lai!nych: Tys1!ka 


