
Dziennik dstaw. Poz. 618, 619, 620 i 621. }te 78. 

; miesięcznych z zastrzeżeniem opłacania 12% odse-
tek w stosunku rocznym. 

. § 5: Rozporządzenie nIniejsze wchodzi w ży
~17 z d~lel!l ogłoszenia i obowiązuje od dnia wej
SCl3 w 7ycle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 lipca 1923 r. . 

Minister Skarbu: H. Linde 

619. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 20 lipca 1923 r. 

w przedmiocie zmiany rozporządzenia o postę
powaniu karno-administracyj nem. 

Na podstawie art. 4 i 5 dekretu z dnia 7 lutego 
1919 r. _ w _ przed~iocie przepisów tymczasowych 
o uprawnieniu komIsarzy ludowych do wymierzania 
kar w drodze postępowania administracyjno-karnego 
(Dz_ P. P. P. N!2 14, poz. 154) zarządza się co następuje: 

§ 1. § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz: 
nych z dnia 6 grudnia 1921 r. w sprawie częściowe) 
zmiany r~zporządzenia .z .dnia 21 lutego 1919 r. o po
stępowaniu karno-admJnlstracyjnem (Dz. U. R. p. 
N'!2 104, poz. 756) otrzymuje następujące brzmienie: 

"Określoną wart. 3 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1919 r. o po
stępowaniu karno-administracyjnem (Monitor Polski 
N2 4?) najwyższą sumę wzywny, która może być 
wyml~rzona w postępowaniu mandatowem, podwyż
sza SIę z 30 mk. na 100 tysięcy mk., o ile poszcze
gólne ustawy inaczej nie stanowią - z tern zastrze
żeniem, ~e wysokość grzywien nakładanych w po
stępowamu m~ndatowe~ nie może przekroczyć naj
wyzszych granic grzywIen , określonych przez obo
wiązujące przepisy". 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

620. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
, nych 

z dnia 21 lipca 1923 r. 

w przedmiocie częściowej zmiany rozporządze
nia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach 
wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 
. 1919 r. o stowarzyszeniach. 

Na zasadzie art. 8 dekretu z dnia 3 stycznia 
1919 roku o stowarzyszeniach (Dz. P. P. P. N~ 3, 
poz. 88) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustanowioną wart. 5 rozporządzenia Mi
nistra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepi
sów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 
1919 roku o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. z 1920 r. 
N!2 19, poz. 100) opłatę za ogłoszenie o zarejestro
waniu stowarzyszenia podwyższa się do 45.000 mk. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i dotyczy wszystkich ogłoszeń 
o rejestracji, dokonywanych po tym terminie. Z tym 
dniem traci moc obowiązującą rozporządzenie Mini
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N!2 69, poz. 458). 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

621. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 27 lipca 1923 r. 

w przedmiocie zmiany art. 22 regulaminu pro
cesowego Mieszanego Trybunału Rozjemczego 

polsko-niemieckiego. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że Mie
szany Trybunał Rozjemczy ustanowiony pomiędzy 
Polską a Niemcami w myśl art. 304 Traktatu Wer· 
salskiego o pokoju, podpisanego w dniu 28 czerwca 
1919 r. (Dz. U. R. P. z r. 1920 N!2 35, poz. 200) uchwałą 
z 12 maja 1923 r. powziętą na posiedzeniu admini
stracyjnem postanowił dodać do art. 22 Regulaminu 
Procesowego tego Trybunału (Dz. U. R. P. z r. 1921 
N!2 90, poz. 670) ustęp drugi o następującem brzmieniu: 

Jeżeli powodem bę
dzie niemiec zamieszkały 
na terytorjum polskiem 
lub odwrotnie, albo jeżeli 
zajdą wątpliwości co do 
określenia jego obywa
telstwa Prezydent orzek
nie o zwolnieniu od de
pozytu po wysłuchaniu 
ajentów obydwu Rządów. 

Lorsque le demandeur 
sera un f\lIemand, domi
cilie sur territoire polo
nais ou inversement ou 
lorsqu'ił y aura doute sur 
sa nationalite, le Presi
dent prononcera sur la 
dispense de consignation 
apres avoir consulte les 
agent,s des deux Gouver
nements. 

f 

Minister Spraw Zagranicznych: M. Seyda 
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