
1566 Dziennik Ustaw. Poz. 931, 932 i 933 N'2 109. 

Przepis zawarty w ustępie 1 niniejszego para
grafu nie obejmuje zwrotu kosztów porta, damna 
i opłat stemplowych, " raz nie obejmuje prowizji obro
towej na rachunkach o twartego kredytu i bieżących, 
która jednakże nie może przekraczać 1/4 0J0 kwartal
nie, od większej strony obrotu po potrąceniu salda 
i pozycyj frankowanych. Przy pożyczkach na z·astaw . 
ruchomości z wyjątkiem papierów wartościowych i to
warów, korzyści majątkowe nie mogą przekraczać 

. 12% w stosunku rocznym tytułem procentów i pro
wizji od udzielanych pożyczek oraz aż do odwołania 
1 0J0 miesięcznie od sumy udzielanych pożyczek ty
tułem wynagrodzenia za ubezpieczenie przedmiotów 
zastawu, ich przechowanie i szacowanie. 

§ 3. Umowy o pożyczki pieniężne, zawarte przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
w których wymówione korzyści majątkowe ponad 
normy, przewidziane § 2 niniejszego rozporządzenia, 
nie zostały . pobrane przed tym terminem, ulegają wy
konaniu w ten sposób, że korzyśc i te mogą być po
brane w umówionej wysokości za czas do najbliższe
go terminu ich płatności. "j ermin ten nie może prze
kraczać daty 31 grudnia 1927 r.". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 15 grudnia 1927 r. Równocześnie uchyla się 
rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości 
Z dnia 30 maja 1927 r. o zmianie §§ 2 i 3 rozporzą
dzenia z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pienięż
nej (Dz. U. R. P. N!! 53, poz. 469). ., 

. Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

... 932. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 28 listopada. 1927 r. 

VI sprawie ustalenia trybu ogłaszania 
wartości złota. 

Na podstawie art. 16 i 23 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. 
N2 97, poz. 855) zarządzam co następuje: 

§ 1. Wartość jednego grama czystego złota 
będzie ogłaszana w form ie obwieszczeń Ministra 
Skarb u w Monitorze Polskim z końcem każdego 
miesiąca na miesiąc następny. 

----------------------------------
W razie zmiany wartości jednego grama czy

stego złota w ciągu miesiąca, wartość ta będzie usta
lona oddzielnem obwieszczeniem. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: a. Czecbowicz 

93:::. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 28 listopada 1927 r . . 

w sprawie wycofania z obiegu biletów zdawko
wych wartości 2 złotych. 

Na podstawie aLt: 19 i 20 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. · 
N!! 97, poz. 855) za rządzam . co następuje: 

§ 1. Bile ty zdawkowe wa rtości 2 złotych z da
tą 1 maja 1925 r. tracą moc prawnego środka pIat
niczego z dniem 31 marca 1928 r. 

Poczyn ając od dnia 1 kwietnia 1928 r. do dnia 
31 marca 1930 r. powyższe bilety zdawkowe bęJą 
wymieniane na monety oraz bilety Banku Polskiego 
w centralnej kas ie państwowej , kasach skarbowych 
oraz oddziałach Banku Polskiego. Po dniu 1 kwie
tnia 1930 r. ustaje obowiązekwymia!lY tych biletów. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Ministęr Skarbu: a. Czecbowicz 

S prostowanie • . 

Wart. 32 rozpor ządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 14 października 1927 r. o zwalcza
niu żebractwa i włóczęgostwa (Dz. U. R. P. N2 92, 
poz. 823), w wierszach · 3 i 4 ustępu pierwszego za
miast "o łączeniu niepowiatowych" winno być ,,0 łą
czeniu się powiatowych". 
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