;

•
Nt 112.

wlanych, wolno b~dzie maJtttki takie zbywać bez ZIIchowania kolejności w paragrafie poprzednim przewidzianej.
Przy równych warunkach, tak przy obJektach
powyżej jak i poniżej 180 ha pierwszeństwG mają inwalidzi wojsk polskich oraz o~oby które si~ w szeregach wojsk pplsklch odznaczyły.

fi 7. Po ustaleniu listy kandydatów , W myśl
§ 3 niniejszego rozporządzenia komitety likwidacyjne
niezwłocznie przekazuj& listy te Prezesowi Głównego
Urz~du Likwidacyjnego.
Prezes Głównego Urz~du Likwidacyjnego w terminie 14-dniowym od dnia przekazania mu wyżej
omawianych list ostatecznie oznacza osob~ z parniE:dży kandydatów na liście umieszczonych z którlł należy spisać kontrakt sprzedaży.
§ 8. Po oznaczeniu w myśl poprzedniego paragrafu kandydata na nabycie majątku właściwy
urząd likwidacyjny w porozumieniu z Prokuratorjct
Generalną spisuje kontrakt sprzedaży z nabywcą
z zastrzeżeniem zatwierdzenia tegoż przez Prezesa
Głównego Urz~du Likwidacyjnego i Ministra SRarbu
w myśl art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. (Dz. U.
R. P. N2 67, poz. 602).
daży

§ 9. Ostateczne zatwierdzenie kontraktu sprze-

przez Prezesa Głównego Urz~du Likwidacyjne. go i Ministra Skarbu w wykonaniu art. 2 ustawy
z dnia 28 lipca 1922 roku (Dz. U. R. P. N2 67,
poz . . 602) winno nastąpić najdalej w ciClgu dni 14
od dnia przekazania kontraktu przez właściwy urząd.

§ 10. Rozporządzęnie ninleJste wchodzi

cle z dniem

1815

Dziennik Ustaw. Poz. 1025 1025 I 1027.

ogłoszenia.

wif y-

Prezes Głównego Urz~du likwidacyJnego:
J. KatAn/ckl

Rrt. 1. Przysługujący adwoka.tom odrębny dodatek drożyfniany wynosi od stawek ryczałtowych
1.100 od sta, od opłat w sprawach karnych 300 od
sta, a od opłat w cywilnych sprawach spornych
I w post~powaniu upadłośclowem:
'
przy przedmiotach wartości do 5.400 marek włącznie
200 od sta,
przy przedmiotach wartości ponad 5.400 marek do
8.200 marek włącznie 250 od sta,
przy przedmiotach w~rtości ponad 8.200 marek do
20.000 marek włącznie 300 od sta,
przy przedmiotach warto~ci ponad 20.000 marek Jakoteż w sporach innych niż prawno-maj'ł1ko
wych 400 od sta.

Rrt. 2. Stawki par. 78 ordynacji o opłatach
I!Idwokatów w brzmieniu ustawy w przed mioci e o pIat
adwokatów I komorników sądowych z dnia 8 lipca
1921 (Dz. Ust. Rz. str. 910) wynoszą: dniowe 1.000 mk.
odszkodowanie za nocleg 500 marek, odszkodowanie
za podróż, której nie odbyto kolej ą , okrętem lub
Innemi publiczneml zwykłem! środkami lokomocji,
za każdy rozpoczęty kilometr drogi tam i z powrotem 3 marki.
Jeżeli podróż nie wymaga czasu ponad cztery
godziny, to dniowe obniża si~ na 500 ' mZlrek.
I\rt. 3.
cle

w

Rozporządzenie

niniejsze wchodzi w tY"

górnośląskiej cl~ści Województwo Śll\skiego

z dniem

ogłoszenia.
ł\rtykuły VII i VIII

ust. 2 ustawy w przedmiocie
adwokatów I komorników sądo w ych z dnia
8 lipca 1921 (Dz. Ust. Rz. str. 910) mają odPowiednie zastosowanie.
opłat

MlnJ$ter Skarbu: Jatlttzęb$ki
Minister Spraw WoJ~kowych: S08nkowtlki
MlJllsŁer Rolnictwa I Dóbr Państwowych:

1898 str. 692, 1909 str. 475, 1916 str. 1263) w brzmieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1919 i 8 lipca 1921
oraz rozporządzenia Rządu Rzeszy z dni a 9 lutego
1922 r. (Dz. Ust. Rzeszy 1919 str. 2115, 1921 str. 910
i 1922 str. 205) ulega następującym zmianom:

J. Racqtfakl

Minister Sprawledllwo~cI: W. Makow81d

Prezes Głównego Urzędu Ziemskłego: Stlw. Ludkltlwf"

1026.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo'ci
z dnia 13 grudnia 1922 r.

,

zmieniające niektóre przepisy niemieckiej ordynacji o opłatach adwokatów w górnośląskiej
czqści Województwa Śląskiego.

Na mocy art. 36 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej
zawierającej statut organiczny
Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. N!! 73 poz. 497)
w brzmieniu art. 1 ustawy z dnia 18 października
1921 r. (Dz. U. R. P. NSł 85 poz. 608) stanowi~ w porozumieniu z Radą Wojewódzk", Województwa Śląs·
ski ego co następuje: .
, N!emlęcka ordynacja o opłatach I!Idwokatów
Z ,dnia ł lipca 1879 (Dz. Ust. Rzeszy 1879 str. 17.6,

z dnia 15 lipca 1920 r.,

Rozporządzenie

1027.
Ministra

8prawiedliwo§cł

z dnia 13 grudnia 1922 r.
w przedmiocie dodatków drożyźn i anych do opłat
notarjuszów, adwokatów i komorników sądo
wych, tudzież do kosztów sądowych w górnośląskiej części Województwa ŚIAskiego.

Na mocy art. 36 ust. 1 Ustawy KonstytucYJnej
z dnia 15 lipca 19?0 r., zawierającej statut o rganiczny Województwa Sląsklego (Dz. U. R. P. Ni! 73 poz.
497), w brzmieniu art. 1 ustawy z dni a 18 ' pllŹdzier
nika 1921 (Dz. U. R. P. Nil 85 poz. 608), stanowl~
'f porozumieniu z Rad~ Wojewódzką Województwtl
Slllskiego co nast~puje:
'
I\.rt. 1. Opłaty, przysługujące notarj uszom i kC).
ll'Iorn1kom sądowym na mocy pruskiej ordynacji o opla-

