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230.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogła~1a~

jącej treści:

ustaw,!

~tępu

.Ą.,t.~,

z
sprawie

dnńa

Wylwpanie niniejsj':e'j ustą. Wy_ powicq:a

SlEf Mjąi~tro'Wi S~ąrb1J. w porozumi eP4» z Mipislrem

USTAWA

.w

j~j ną kpntynu,oflfiniedzią.łdJip§ei in.węsłyqljnej .

Komunikacji,

8 marca 1929 r.

ratyfikacji

traktatu ekstradycyjnego
między Rzecząposp olitą Pols~ą a Stanami Zjedno~
czonemi Ameryki, podpisanego w W ilTszawie dnia
22 listopada 1927 rak".

Art. 1. W yraża się zgodę na dokonanie przez
Prezydenta Rze czypospolitej Polskiej ratyfi.kaGji tra'ktatu ekstradY/2 y jneg{) między Rz ę ~ząpQSl')(!)1itą Pol ..
ską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podprsanego w Warszawae dnia 22 listopada 1927 1".

Ą.rł.

z dnicxp.

4.

Ustawa:

nią.jęjsza

wd)Q,dzi

w

życie

pgł/lS~enia.

:Pre ?:yqę1').t Jt?:ęqypospolitej:

l. M9ścjcki

Prezes Rady Ministrów: f{. Barte!
Kierownik Ministęrstwa Skarbu: Gf{}dyń$ki
Minister Komunikacj,i: K~hn

Art. 2. W ykonanie niniejszej l1stawy poleca
Ministrowi Spraw Zagranicznycą, wy~op.anię zaś
postanow i eń powyższe go traktatu Miij.~strow.i. Sprawiedliwo,ś (;i w porozumieniu z innymi właściwymi
ministrami.
się

Art. 3. Ustawa niniejsza wchod,zl w
z dniem jej ogłoszenia.

życie

232.
Na mocy art. 44 Konstytucji

jącej treści;

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.

Prezydent RzeczYPOlspo:itej: l. Mościcki
Prezes Rady

Min~,strów:

K. BarleI

o

upoważnieniu

w~WJJ~tr~Dej

MInister Sprllw Zagranicznych: Augllsf lalI/ski
M~nister Sprcuwie,aliwości:

St. Car

231.
Na mocy art. 44 Konstytue;i

egłaszam ustawę następu

jącej treści:

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.
o zmianie niektórych postanowień ustawy sk8rba~
wej z dnia 22 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67,
poz. 622).
Art. 1. Skreś~a się sumę 95.240.000 zł., przew załączniku do ustawy ~karbowęj z Qnia
22 czerwca 1928 r . (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) jako wpłatę przedsiębiorstwa państwowego "Polskie
Koleje Państwowe" (Grupa, B. Przed~jębiorstw,a,
wi<l,ziapą

,częś ę

11).

~rt. 2. Skreślona w ąrt. 1 W1płilta do S~arl:~J.J
Pap.stwa w sumie 95.240.000 zł. zosta1je pokryta przęz
nadwyżki doch,odąw, ' uzys~ą..ne w foku budżetowym.
1928/29 w grlJiple ,4. Adminisłrap ja c;~ęść 8, dziale 6
budżetu.

Z tego tytulu upoważpi~ si~ Min~stra Skarbu
do zwrotfl prze,cł,siębiorstWl.J państWqMlemu ttPols~ija
KQleje Państw,owę" sumy 23.200.000 zł., wpJaconęj do
S~arbu PflIlsłwa na pOIczet nądwyiki &Qchodów nad
wydatką.mi tegOr[; pr;l;eds:i,.ębiorlitwą, J.I.S'taJo'n~ w wy~

ogłaszam ustawę następu

Ministra Skarbu do wypuszczenia
paJistwowej dQ wysQkości
100.000.000 zł. w złocie.
pgżyczld

Art. 1. W celu zasilenia funduszów państwo
wych, przeznaq;onych na wzmożenie budowy mieszkań, upOlważnia się M.inistra Skarbu do zaciągnięcia
wewnętrznej pożyczki państwowej do wysokości
100.000.000 zł. w złooie drogą wypuszczenia obli.ga.cY'j, opiew.ających na okaziciela.
Pożyc~k.a: może być wypuszczona serjami.
Art. 2. Warunki po'życzki łącznie z planem
umorzenia, kurs emisyjny i inne warunki emisji oraz
tennin wypuszczenia pożyczki ustali Minister Skarbu.
Minister Skarbu uprawni(}ny jaśt lłp tanowić dla
tej pożyczki premje, wyg!"ywane w drodze losowania:
obligacyj.
Oprocentowanie nQminalne pożyczkj łącznie
z kwotą, przeznaczoną na premje, jeśli premje będą
ustanowione, nie może przekraczać 1 a d sta rocznie,
obliczając ten stosunek jakoprzec-iętny dla całego
ekresu ·trwania pożyczki.

Art. 3~ Ką.pitał i OIds~tki pożyczkj zabezpiecza się całym ruchomYfll i 'll.ięru~hm:nym majątkiem
Państwa.

są

Art. 4. Kupony od obligaGyj potyc,.:ki \fołn~
od podatku od kapitałów i rent.

Art. 5. Obligacje pożyczki, nie pr;l:eq~tą:wiQ!3ę
do zapłaty w ciągu lat 30 OId drtia ich wylosowania,
ulegają przedawnIeniu, Kupony ~d obligacyj tej pożyczki ulegają przęda.wnieniu po t)'p.ływi~ lat 5 od
dnia ich płatności. Premje, jeśli będą ustanowione,
ulegają Pn~dilwllieniupo 1.liP ł ywie lat lQ ,oca dnia. i.ęJ,t
wylosowania.

