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ze pierwszą godzinę lub Jej 
czc:ść. . . . . . • . • 

za każde następne pół godziny 
12. Za aresztowanie osoby. 

której upadłość , została sądownie 
ogłoszona.. •. •• I • 

B. Za wydanie , odpisów do
kumentów--niezależnie od opIat na 
rzecz zarządu wymiaru sprClwi e dłiwo
:ici-komornik pobi e ra za każdą stro-
nicę całą lub zacze;tą. •.• 
najmniej jednak • . • 

Stronica al\kusza powinna za
wierać 25 wierszy. CI każdy wiersz 
najmniej 18 sylab. 

14. Za adnota'cję na tytule wy
konawczym lub dokumencie 

15. a) za wprowadl~ nie w posia-
" d anie nierLichomości rolnej 

albą doko nan ie z niej eks- ' 
misji komornik pobiera: 
jeżeli p rz strze,ń jest mniej-
sza niż 6 morgów. . 
Jeżeli przestrzerl wynosi od 
6 morgów do 15 . . . . 
Jeżeli przestrzeń wynosi od 
15 morgów do 30. . . • 
Jeżeli przestrzeń wynosi po
wyżej 30 morgów • • . • 

b) Za wprowadzenie w posiada
nie nieruchomości miejskiej 
lub zakładu fabryczno-prze
mysłowego albo dokonanie 
i nich eksmisji komornik po
biera: 
Jeż eli szacunek ubezpiecże
niowy nie przekrac:r8 miljar-
da marek • 
Jeżeli szacunek ubezpiecze
niowy nie przekracza 10 mil
Jardów mk.. •• • 
Jei,eli szacunek ubezpiecze
niowy f1L~ przehacza 30 mil
jardów mk. _ " 
Jeżeli szacunek ubezpiecze
niowy przewyższa 30 ' miljar
dów mI<. • • • l • • • 

c) Za dokoOianie eksmisji z mie
szkania jednoizbowego • _ 
Za kllżdą następną izb~ lub 
ubikacjE: •••••• 
Nie wi~cej jednZlk niż 

d) Za sporządzenie protokółu 
o niedojściu do skutku eks
misji. • .. • . • • • 

16. Za zlożenie wpłaconych 
przez dłużnika pieniędzy do kasy do 
depozytu sądu komornik pobiera: 

do 100.000.000 mk. • • • • 
ponad 100.000.000 mk. • • • 
17. Za przyj~cie przez komot-

nlka zasądzonej na rzecz wierzyciela 
sumy w raŁach komornil<; pobiera za 
przyjęcie każdej raty. • • • 

500.000 mk. 
250.000 OJ 

5.000.000 

125.000 
250.000 

200.000 

.. 

II 

.. 

" 

1.500.000 lO 

2.500.000 ot 

3.500.000 

4.500.000 

1.500.000 

2.500.000 

3.500.000 

• 
.. 

" 

" 

4.500.000 • 

1.500.000 lO 

250.000 .. 
3.500.000 .. 

500.000 .. 

500.000 
1.500.000 

500.000 

ot 

• 

• 

18. Za zaofiarowanie pienie:;. 
dzy w imieniu dłużnika wierzycielowi 
komornik pobiera: 

-Jeżeli suma _ nie pr~ekracza 
miljarda mk.. • . '. •• 1.000.000 mk. 

Jeżeli suma wynosi więcej niż 
mi/jard mk. . • . . .. 3.000.000 .. 

19. Strona żądająca ,dopełnienia czynności przez 
komornika loży zgóry na koszty przewidziane przez 
taksę - w miar~ postępowania czynności; niewp/a
cone zaś koszty za dokonanie czynności komornik 
ma prawo wyegzekwować od strony, która żądała 
ich dokonania. 

20. Opl~ty przewidziane w p. 3 ,ust. b oraz 
w p. 6, 8 i 11 niniejszej taksy obliczane są od chwili 
przystąpienia do wykonania czynności. W protokóle 
winien ~yć oznaczony czas rozpoczęcia czynności 
oraz ich zakollczenia. ' 

21. Na każdym spotządzopym protokóle ko
morni!( winien wymienić sumę należnego mu wyna' 
grodzenia. 

22. Osoba. na które} żądanie komornik wyko
nywa czynności poza obrębem miejscowości, w której 
ma swoją siedzibę, dostarcza komornikowi od naj
bliższej stacji kolejowej środków iokamocji w na
turze albo płaci gotówką za koszty podróży podług 
cen miejscowych. Wynikły spór co do kosztów prze
jazdu rozstrzyga ostatecznie prezes sądu okręgowego. 

Za przejazd koleją komornik ma prawo do zwrotu 
za bilet II klasy. Djety pobiera komornik od strony 
żądającej czynności w wysokości djet urzędnika 
IX stopnia służbowego. przyczem za wyjazd na czas 
krótszy niż $ześ,ć godzin djety wypłacane nie będą. 

I 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1924 r. Jednocześnie traci moc 
obowiązującą taksa , umieszczona w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1923 r. w przedmiocie 
zmiany taksy dla komorników sądowych (Dz. U. 
R. P. N2 85 poz. 664). 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

MInister Sprawiedliwości: Wf. Wyganowski 

1137. 

Rozporządzenie Ministra Poczt i TelegTafów 
z dnia 13 grudnia 1923 roku 

w sprawie zaprowadzenia t. zw. telegramów 
listowych. 

Na mocy artykuł li 10 ustawy z dnia 27 maj!ll 
1919 r. o państwowej wyłączności poczty. telegrafu 
i telefonu (Dz. P. P. P. .Ni! 44 poz. 310. Dz. Urz. 
M. P. i T. j\& 9 z roku 1919), zarządza si~ co na
stępuje: 

§ 1. Dopuszczam do wymiany w ruchu we
wnętrznym pod nazwą telegramów listowych specjal
nej kategorji telegramów prywatnych, za które po
bierana będzie opłata o 50% niższa niż opłata za 
telegram zwykły o tejże ilości słów. 

./ 
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§ 2. Przyjl1Jowanie od nadawców, odtelegra
fowywanie i dOf.;:czanie EldreSetom telegramów listo
wych odbywać sit:; będzie na zasadach następują
cych: 

1. Teleg!'elm prywatny może być traktowany 
jako teler~ram listowy przy zachowaniu wszystkich 
następujących warulIków: 

a) o ile nadawca sam to zaznaczyi, wypisuj ąc 
pized adresem telegramu znak konv..encjo· 
nalny ,LI· (Iettre - tdegrcmrne). ZIIak ten 
wlicza się do ogólnej ilości wyrazów d a nego 
telegramu, opłacanych według taryfy zni 
żonej. 

b) O ile tekst telegramu zredagowano w języ· 
ku jawnyrrl (zw ykłym). Ilość słów oblicza się 
według postanowień ,regul amin u dla telegra
mów zwykłych w języku jawnym .. 

c) O ile telegram nie za \v ie ra żad nych szcze
gÓlnych zleceń nadawcy jak np. -RP-, -Te·, 
-D- i t. p_ z wyjątkiem znaku konwcncjon<ll
nt!go -poste ftstante-, który jednak \'II d Cl nym 
wypadku musi być wyrażony nie znakiem 
skróconym -GP- a pełnemi słowami. 
W omawianym wypcdku należy przed adre
sem napi s;:< ć naj pierw znak -L T-a dopiero 
na drugiem miejscu -poste restante-, Np.: -LT· 
Poste restante- Włodzimirski Tarnów. 

d) O ile rnit;jscem nadania i przeznaczenia te
legramu $'1 urzędy, które pełnią służbę tele
graficzną Lz przerwy w ciągu całej . doby· 
lub c(lłego dnia (omaczone w spisie urzędów 
literą N. lub N/2). Urzędy z ograniczoną 
służbą dzitnną (oznaczone w spisie urzędów 
lilerą C) ,lub L), jak również urzędy kolejo
we nie są uprawnione do przyjmowania od 
nadawców i dor~clania adresatom telegra
mów listowych. ' . 

2. T~legra~ly Ii:towe nie mogą. być ~adawane 
w drodze telefoni cznej, a tyl ko bezpos rednlo w urzt:
dzie i to w godzinach ściśle oznaczonych a miano
wicie między 18 a 23-cią. 

3. Prz yjmowanie telegramów listowych od na!
dawców może być czasowo wstrzymane w razie 
przeszkód w połączeniach telegraficznych natury 
technicznej lub nadzwyczajnego nagromadzenia tele
gramów wyższej kategorii. 

4. Telegramy listowe podlegają odtelegrafowa
niu do urzędów przeznaczenia z reguły tylko w go
dzinach nocnych po wydarliu w danym kierunkbl 
wszystkich telegramów wyż:izych kategorji do tele
gramów prywatnych zwykłych i telegramów zniżko
wych zamorskich włącznie. 

W razie nieuh-nńczenia wydawania telegramów 
listowych w godzinach I~otnych, podlegają ont: odte
legrafowaniu w godzinach. rannych w ogólnej kolej
ności bądź drogą bezpośrednią b'ldź okrężną. 

5. Telegramy listowe otrzymane w urzt:dzie 
odbiorczym, urząd ten doręcza adresatowi nie przez 
!woich depeszowych, a przekazuje poczcie, która do
rt;cza je jak zwykle listy według przepisów przewi
dzianych dla zwyklej korespondencji listowej. Tele
gram przekazany poczcie winien być doręczany adre
satow i przy najbliższym chodzie, który przypada. we
dług rozkładu służby doręC"zeń poczty listowej. 

Jeżeli adresat telegramu listowego nie mieszka 
w obr <; bie rnkjs ~:owego okręgu doręczeń danego 
urzędu pocztowe go, na l eży oddać go ILtonoszowi 
wi.;j::.kierrlU, o ile taki jest ustanowiony, lub ~osl.:lń
cowi gminne}TIu, który przychodzi po odb.ior poczty 
dla mieszkańców wymien ionej w adresie rni ~jscowo
ści chyba że adresat SCl m zgłasza się stale po swoją 
pOCZtę· 

W takich razach nazwa miejscowości zamiesz
kani a adresata rnu::.i by ć w adresie telegramu wy
m~cniona bez Żadnych dodatków jako przedostatnie 
słowo np.: 

- L T- Siemieński Pawlosiow Jarosław. . 
Zastrzeżenie nadawcy lub odbiorcy by telegram 

listowy był doręczony przez ekspresa jak list t:kspre. 
sowy nie może być uwzględnione. 

6. Niedor~cza lne te legramy listowe zwraca 
urząd pocztowy temu urzędowi telegraficznemu. od 
któ rego je otrzymał, jak zwyk.łą korespondencję ·U-
stową. , 

Urząd telegraficzny bez zawiadamiania o tern 
nadawcy tel egramem służbowym niszczy je po upły
wie sześciu tygodni (42 dni), licząc od dnia następ-
nego po dniu nadejścia telegramu. . 

, W razie wyjazdu adresata telegram listowy może 
być dosła ny tylko pocztą, · za co nie pobiera się ża
dnej dodatkowej opiaty. 

Jeżeli adresat wyjechał zagranicę, dosyła siC; 
telegram listowy jako nieopłacony list zwykły. 

7. Telegramy służbowe pbtne i bezpłatne wy~ 
mienione w sprawie telegramów listowych odtele
grafowuje się bez względu na por~ dnia. 

Za tego rodzaju telegramy służbowe płatne 
t. zw. "St" należy pobierać opłatę jak za telegramy 
zWy,kle t. j. niezniżoną. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 1924 f. na całym obszarze Rzeczy
pospol itej Polskiej. 

Minister Poczt i Telegrafów: Moszczyńskl 

\ 

1138. 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 14 grudnia 1923 r. 

O zaprowadzeniu wzajemnej wymiany przeka~ 
zów POCz.towych mit:idzy Polską a Terytorjum 

Sarry. 
Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. 

o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i tt:le
fonu (Dz. P. P. P. N2 44 poz. 310) zarządza siC; co 
następuje: 

§ 1. Od dnia 1 stycznia 1924 r. wprowadza 
się wzajemną wymianę przekazów pocztowych rńi~dzy 
Polską a Terytorjum Sarry. 

§ 2. Wymiana ta odbywać sit; bt;dzie na za
sadach zawartych , VI rozporządzeniu ' Ministra Poczt 
i Telegrafów z dnia 26 kwietnia 1922 r. O zaprowa
dzeniu wzajemnej wymiany przekazów pocztowych 
między Polską a Francją (Dz. U. R. P. N!! 40 poz. 341). 

Minister Poczt i Telegrafów: Mosaczyński 

i J . 


