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IS Dziennik Ustaw. Poz. 2,5 i 26. Nr. 3. 

§ 14. Od wszystkich sum, przy których spła
cie 'zo.stały udzielo.ne ulgi, mogą być .pobierane ulgo
we odsetkli od dnia płatności danej raty do. dnia jej 
uiszczenia. 

Wysokość tych Ddsetek Dkreśla się na 1/2% 

26. 

ROZPORZĄDZENIE , 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

miesięcznie, czyli 6% rocznie. 'z dnia 15 stycznia 1930 r. 
§ 15. Przypadające od zaległych należności ' 

odsetki mo.gą być przez Dyrekcję Banku na skutek : , w sprawie wskazania dDdatkDwego pisma dla Dbo. 
prDśby dłużnika umo.rz'one, D ile pDWDdy niezapłace- wiązkowych ogłoszeń pochodzących od spółek ak-
nia w terminie tych należnDści zasługiwać będą na cyjnych. 
szczególne uWlZglę.dnienie. 

§ 16. UmoTzeniu w myśl przepisów po.przed- Na pods,tawie art. 27 i 178 prawa 'O spółkach 
niego. paragrafu mogą po.dlegać tylko. o.dsetki, należ- akcyjnych (ro.zpDrządzenie Prezydenta RzeczyposP'O
ne do. dnia uchwały o przyznaniu ulgi, Dd tego. zaś litej z dnia 22 marca 1928 r. - Dz. U. R. P. Nr. 39, 
dnia Ddsetki będą po.bierane Dd wszystkich rat ulgD- pDZ. 383) zarządzam CD następuje: 
wych w ciągll całego. Dkresu ulgowego.. ' 

O ile należność rozłDżona wstaje na raty z urnD- § 1. ObowiązkDwe 'Ogło.szenia, od spółek ak-
rzeniem o.dsetek i przytem z uzaleŻiJ1ieniem ulgi Dd cyjnych pochodzące, w~nny być druko.wane również 
spełnienia przez dłużmika pewnych ",arunków, wska- i w czasopiśmie (ty(,odmiku) "PDlska Gospodarcza", 
zanych w uchwale Dyrekcji, to. umo.rzeniu podlegają , wydawanem przez Ministerstwo. Przemysłu i Handlu 
odsetki, należne o.d dnia wykDnania p'l"zez dłużnika przy współudziale .Ministerstw: Skarbu, Ro,lnicŁwa 
wspDmnianych warunków. oraz Ko.munikacji. 

§ 17. Odsetki, obliczone O'dsum, wpłaconych § 2. RDzporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
do dnia uchwały D przyznaniu ulgi, po.dlegają umo- c.ie z dniem ogłoszenia. JednDcześnie traci moc o.bo
rzeniu jedynie w tych wypadkach, gdy w uchwale w,iązującą rozpo.rządzenie Ministra Prz,emysłu i Han
Dyrekcji Banku zostanie to wyraźnie zaznaczone. dJu z dnia 8 stycznia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4, 

, § 18. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży- poz. 42). 
de 'z .dniem ogłDszenia. 
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Kpnto czekowe Pocztowej Kasy OszczędnoŚci H2 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerat, Dz. U. R. P. wynosi 8 zl. kwartalnie. U[zędyl ' lnstytucje państwowe opłacają 

e zł. Prenumerata winna być oplacana najpóźniej na 2 tYllodnie przed rozpoczęciem każdello kwartału. 
Reklamacie z powodu uleotrzymania pOlzczellólnych nume~ów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 

pocztowych niezwłocznie po otrzymania na.tępnello koleinello aumeru. 


