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§ 10. Cena sprzedażna obligacy,j serji III pre
m jowej ,pożycz,ki dolarowej (§ 7 ust. 2 i § 8), łącznie 
z doJiczoną wartością bieżących kuponów, może być 
przez nabywców w,płac,ana albo w dolarach St,anów 
Zjednocz'onvch Ameryki, a lbo w złotych według sto
sunku: 1 dolar 'równa się 8,914 zł.i według tegoż sto
sun'ku z reguły mają być wpłacane IW złotych ułamki 
dolara. 

Od nabywców obligacy,j pobierana będzie nad~ 
to opłata manipulacyjna w kwocie g,roszy 25 od każ- . 
dej nabywanej przez nich obligacji. Nabywcy, wpła
cający naleŹlll'ość całkowicie w złotych, wolni są od 
powyższeó opłaty manipulacyj<ne~ . 

§ H. Spłata kapitału oraz wypłata odsetek 
i premij se'rj-i III prem10wej pożyczki dolarOlwej usku
teczniana będzie, stosownie do życzenia posiadaczy 
obligacyj te.j pożyczki, albo w dolarach Stanów Zjed
noczonych Ameryki, albo w złotych według stosun
ku, oznacz.onego w § 10 ust. 1 niniejszego rozporzą
dzenia, przyczem ułamki dolara wypłacane będą we
dług teg'oż stosunku wyłącznie w złotych. 

Kapitał i odsetki płatne są w terminaC'h ich 
pła'tn,ości w Banku Polskim, Pocz.towej Kasie 
Oszczędności i ich oddziałach, a w razie żądania wy
płaty wyłąc'znie w złotych - również w Centralnej 
Kasie Państwowej i we wszystkich kasach skarbo
wych. 

Wypłata premij , dokonywana będzie jedynie 
przez oddział główny Banku Polskieg'o w Warsz.awie. 

§ 12. Obligacje serji III premjowej ,pożyczki 
dolarowej ulegają przedawnieniu w dniu 1 lutego 
1971 r. względnie po upływie lat 30 od dni'a, w któ
rym nastąpi ich płatność wskutek zarządzenia przez 
Ministra Skarbu przedterminowe.jspłaty pożyczki 
(§ 1 ust. 2). KUJpony od o bligacyj prze,dawniają się po 
latach 5 od dni'a, w którym stamą się płatne, zaś pre
mje ~ po łatach 10 od dnia ich wylosowania. 

§ 13. Rozporządz,enie n~niejs,ze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia . 

Kierowlllik Ministerstwa Skarbu: lsznacy Matuszewski 

439. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRA W W~WNĘTRZNYCH 

z dnia 12 lipca 1930 r. 

w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań 
na twardziel (Rhinoscleroma). 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 
.1919 r . w przedmiocie zwalcz,ani,a chor6b zakaźnych 
oraz illinych chorób, występujących na'gminnie (Dz. 
U. R. P . Nr. 67, poz. 402) i § 1 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospoliteq z dnia 18 stycznia 1924 r . 
w przedmiocie rozdziału kompetencyj Ministerstwa 
Zdrowia Publicznego (Dz .. U. R. P. Nr. 9, poz. 86) za· 

, rządzam co nastę,puj~u 

§ 1. P,rzewidziany art. 2 ustawy z dnia 25 lip
ca 1919 T. W sprawie zwalczania choirób zakaźnych 
oraz innych chorób, występujących nagminnie (Oz, 
U. R. P. Nr. 67, p oz. 402), obowiązek zgłaszania roz
ciąga się na wszyst.kie plrzypadki twar,dzieli (Rhin<r 
scleroma). 

§ 2. Zgłosze,nia, przewidziane w § 1 niniejsze
go rozpo.rządzenia, uskutecznia się zapomocą ,karty 
rejestracyj.nej, której wzór usi-alony zostanie przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Roz.porządze.nie niniejsze wchodzi w ży
dez dniem ogłoszenia i obowiązuje w ciągu 
6 miesięcy. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

440. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 14 kwietnia 1930 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Rząd Niemiecki Kon
wencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bez
robocia z powodu rozbicia ~ię statku, przyjętej 
przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui 

. w roku 1920. 

Podaje sięniniejszem do wiadomości, że zgod
nie z art. 406, część XIII Traktatu Wersalskiego, 
w dniu 4 marca 1930 r . została oficjalnie zarejestro
wana przez Sekretarjat Ligi Narodów ratyfikacja 
Rządu Niemieckiego Konwencji w sprawie odszko
dowania na' wypadek bezrobocia z powodu rozbicia 
się statku, przyjętej przez Międzynarodową Konfe
rencję Pracy w Genui w roku 1920 (Dz. U. R. P. 
z 1925 r. Nr. 54, poz. 372 i 373). 

Minister Spraw Zagranl,cznych: Auszust Zaleski , 

441. 

OBWIESZCZENIE 
PRZEZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 3 lipc.a 1930 r. 

o sprostowaniu błędów w załączniku do ustawy 
skMbowej z dnia 29 marca 1930 r. 

Na podstawie art. 6 lit. a) rozporządzenia Pre· 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 f. 
W sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypo
spolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 3 z 1928 r ., poz. 18) 
w brzmieniu art. 4 ustawy ~ dnia 12 lutego 1930 r. 
w sprawie zmiany powyższego rozporządzenia (Dz. 
U. R. P. Nr. 13, poz, 89) proituje się następujące błę· 


