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działom podlegający, nie przenosi 33 hekta
rów (60 morgów) i niema w nim żadnych 
przedsiębiorstw przemysłowych ani budyn 
ków, oprócz niezbędnych w zwykłem gospo
darstwie rolnem, bez względu na wartość 
inwentarza i ruchomości, jeżeli przytem na
leżące do spadku kapitały nie przenoszą ma
rek pol. 1.000.000.000; 

e) sprawy o upoważnienie kobiet zamężnych 
(art. 1653 u. p. c.) o ile wartość powództwa 
może być określona i nie przenosi marek 
polskich 1.000.000.000." 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 styczn ia 1924 r. 

Nieukończone przed tym dniem w sądach 
okręgowych sprawy, które według postanowień ni
niejszego rozporządzenia należałyby do właściwości 
sądów pokoju, podlegają nadal właściwości sądów 
okręgowych , o ile obie strony nie uczynią w ciągu 
dwóch miesięcy od daty wejścia tego rozporządzenia 
w życie zgodnego wniosku o przekazanie sprawy do 
sądu pokoju. 

• Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Sprawiedliwości:St-. Nowodworski 

1111. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 17 grudnia 1923 r. 

w przedmiocie zmiany kwot pieniężnych w usta
wach o ustroju sądownictwa i o postępowaniu 
w cywilnych sprawach spornych w wojewódz
twach: poznańskiem, pomorskiem i górnoślą-

skiej części województwa śląskiego. 

. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 
1923 r. zmieniającej niektóre przepisy ustawy o ustroju 
sądownictwa i ustawy o postępowaniu w cywilnych 
sprawach spornych w województwach: poznańskiem 
i pomorskiem, oraz górnośląskiej części województwa 
śląskiego (Dz. U. R. P. N!! 92, poz. 724) zarządza sie: 
co następuje: 

§ 1. W § 23 L. 1 niemieckiej ustawy o ustroju 
sądownictwa z dnia 27 stycznia 1877 (Dz. U. Rz. 
str. 41 i nast.) zastępuje się słowa: ,,5 miJjonów" 
słowami: "sto pie:ćdziesiąt miljonów". 

§ 2. W niemieckiej ustawie o postępowaniu 
w cywilnych sprawach z dnia 30 stycznia 1877 
(Dz. U. Rz. str. 83 i nast.) zastępuje się: 

a) w § 546 słowa: "trzydzieści miljonów" sło
wami "jeden miljard", 

b) w § 568 ust. 3 słowa: "pół miljona" słowami: 
"piętnaście miljonów", 

c) w § 709 L 4 słowa: "dwa i pół miljona" 
słowami: "siedmdziesiąt pi~ć miljonów" • 

§ 3. W rozporządzeniu niemieckiej Rady Związ
kowej z dnia 9 września 1915 r. (Dz. U. Rz. str. 562 
i nast.) zastępuje się w § 20 ust. l, w § 21 i w § 22 
słowa: "pół miljona" słowami: "piętnaście milj onów". 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1924 r. 

§ 5. Wykonanie tego rozporządzenia porucza 
się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Sprawiedliwości: St. J'VI odworski 

1112. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 18 g'rudnia 1923 r. 

o zastosowaniu stałej jednostki do państwo
wego podatku przemysłowego. 

Na mocy art. art. 5, 6 i 11 ustawy z dnia 6 gru
dnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obli
czania danin, niektórych innych dochodów publicznych 
oraz, kredytów, udzielanych przez instytucje państwo
we i samorządowe (D. U. R. P. N!! 127 poz. 1044) 
zarządza się odnośnie do ustawy z dnia 14 maja 
1923 r. w przedmiocie parlstwowego podatku prze
mysłowego (Dz. U. R. P. N!! 58, poz. 412), co na
stępuje: 

Do art. 50. 

§ 1. Miesięczne zamknięcia ksiąg obrotu w mar
kach polskich winny być prz.eliczane na franki złote 
według przecil::tnej wartości franka złotego za od
nośny miesiąc. 

Do art. 53. 

§ 2. Suma obrotu wykazywanego zgodnie z po
stanowieniami ustępu 6 art. 53 ustawy ma być po
dana w markach polskich z przerachowaniem na 
franki złote według przeciętnej wartości z ubiegłego 
półrocza, względnie według przeciętnej wartości z każ
dego poszczególnego miesiąca, o ile chodzi aJ zezna
nia składane przez przedsiębiorstwa handlowe pierw
szych dwóch kategorji i przedsiębiorstwa przemysłowe 
pierwszych pięciu kategorji. 

Do art. 50 i 53. 

§ 3. Przeciętna wartość franka złotego, o któ
rej mowa w §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, 
będzie ogłaszana oddzielnemi rozporządzeniami. 

Do art. 56. 

§ 4. Przedsiębiorstwa obowiązane w myśl części 
pierwszej art. 56 ustawy do miesięcznych wpłat po
datku, względnie przedsiębiorstwa dobrowolnie uisz
czające podatek w ratach miesięcznych (art. 56 część 
druga winny obliczać podatek we frankach złoty~b 


