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przeciąg czasu. PQ upływie określonego w zezwoleniu terminu-zezwolenie 
traci swą ważność. Zezwolenia ogólne i bezterminowe udzielane nie będą . 

§ 3. Z udzielonego zezwolenia korzystać może jedynie osoba. której 
ono zostało udzielone. Ustępowanie zezwoleń innym osobom jest wzbro-
nione. • 

§ 4. Decyzje wojewody w zakresie przewidzianym niniejszym rozpo· 
rządzeniem są ostateczne i zaskarżeniu nie ulegają. 

§ 5. Od podań o udzielenie zezwolenia uiszcza się o piaty stemplowe 
na zasadach ogólnych; nadto przy udzielaniu zez woleń ściągana będzie od 
petentów dodatkowo opłata w kwocie 200 marek na pokrycie kosztów za
wiadomienia w. drodze telegraficznej władz administracyj nych tych obsza
rów, do których transport ma być skierowany. 

§ 6. _ Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej w dniu 
ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych: 

RaczY'1,ski 

153. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 10 marca 1921 roku 

w przedmiocie podwyższenia ' taryfy adwokackiej dla b. dzielnicy 
austrjackiej. 

Na zasadzie ustawy z dnia 26 marca 1890 r. (Nr. 58 austrj. Dz. Pr. P.) 
1!'ozporządzam: 

§ t. . Wymienione w rozporządzeniu Mini stra Sprawiedliwości z dnia 
'9 'grudn ia 1919 r. (Nr. 1 Dz. Ust. poz. 1 z roku 1920), w dołączonej 
do tego rozporządzenia taryfie i w uwagach do tej taryfy - należytości 
;adwokackie zmienia się w sposób następujący: 

a) kwoty będące podstawą wymiaru należytośc i adwokackich tudzież 
kwoty samych należytości będą uważane za wyrażone w marka ch 
i fenigach polskich, a nie w walucie koronowej; 

b) liczby, które określają czy to podstawę czy też wymiar stały<;:h 
n ależytości adwokackich, podnosi się pięcio krotnie; należytości 
procentowe natomiast pozostają n[ezmienione. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 
1921 l'. i ma zastosowanie także do prac adwokatów i kancelarji adwokac 
kich, wykonanych po dniu 31 grudnia 1920 r., jeżeli wymiar należytośc i 
przez sąd, a w braku ta kiego wymia ru zapłata należytośd nastąpi po dniu 
.31 marca 1921 r. 

Minister Sprawiedliwości: 
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