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I 
"ach Spisza i Orawy (Dz. Ust. N2 39, poz. 234) i n lOleJszego rozporządzenia, 
a doty czące organizacji i zakresu działania okręgowych dyrekcji robót pu
blicznych. 

Minister Robót Pu blicznych: G. Narutowicz 

Minister Spraw Wewnętrzny:: h: R :lc::!ciewic3 

407. 

Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej 
z dnia 1 lipca 1921 roku 

{) przekazaniu właściwości Urzędu Związkowego dla spraw swoj
szczyzny w Berlinie Senatowi f\dministracyjnemu Sądu 1\pelacyj

nego w Poznaniu. 

Na mocy art. 6 lit. d, ustawy z dn ia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej 
organizacji zarządu byłej d zie lnicy pruskiej (Dz. Pr. P. P. N2 64, poz. 385), 

. stanowię w porozumieniu z Minis~rem Sprawiedliwości co następuje : 

§ 1. Właściwość Urzędu Związkowego dla spraw swojszczyzny (Bun
desamt fUr Heimgtwesen) w Berlinie, określona w §§ 57 i 59 pruskiej ustawy 
wykonawczej do niem ieckiej ustąwy zwi ązkowej o miejscu zamieszkania pod 
względem wsparcia-z dnia 8 marca 1871 r. (Zb. Ust. str. 130), przechodzi 
dla . ziem byłej dzielnicy pruskiej na Sąd F\p'elacyjny (Senat F\dministracyjny) 
w Pozna niu . 

.• § 2. W Senacie F\dministracyjnym (§ 1) utworzy s ię izbę względnie 
~ zb)~ dla ,sporów między związkam i ubogi ch. 

Przepisy rozporządzenia Ministra b. dz ieln icy pruskiej Ol Senacie F\dmi
nistracyjnym Sądu F\pelacyjnego w Pozncmiu z dnia 6 kwietnia 192J r. (Dz. 
:.Irz. M . . b. dz. pr. Ng 18 .. poz. 174) stosuje się odpqwiednio. 

Postanowie nia §§: 42-45 niemieckiej ustawy o miejscu zamieszkania 
pod względem wsparcia z dnia 30 maja 1908 r. (Dz . . Ust. Rz. str. 377 i 381) 
Jchyla się. 

§ 3. Rozporządzenie nini ejsze wchodzi w życie z dniem o głoszenia, 
,';3 stosuje się także do spraw, w tym dniu ostatecznie jeszcze niezałatwionych. 

Minister b. Dzielnicy Pruskiej: W. Kucharski 

408. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z d nia 3 lip ca 1921 r. 

w przedmiocie utworzenia urzędów sltarbowych akcyz i monopolów 
państwowych na obszarze województw nowogródzkiego, poleskiego 

i wołyńs kiego. . 

Na zasadzie art. 2 ustęp B lit. b., art. 14 i 15 ustawy z d nia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji wład~ i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P . 
.? 19\9 r. NQ 65 poz. 391) o raz rozporządzen i a Rady Mini strów z dnia LI 
marca 1921 r. w przeomiocie rozciągn i ęcia mocy obowiązującej ustawy 
z dnia 31 lipca 1919 o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych 
n a ziemie, przyłączone do Rzeczypospoli tej na podstawie umowy o preli
minaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 
1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. N"g 35 poz. 205), zarządzam co następuje: 
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§ l. Na obszarze izb skarbowych, utworzonych w myśl rozporządze
nia z dnia 28 kwietnia 1921 r. (Dz. Ust. R. P. N2 39 poz. 243) zamiast istnie
jących obecn ie inspektoratów akcyzowych, tworzy si~ tymczasowo ośm 
urz~dów skarbowych akcyz i monopolów państwowych, a mianowicie: 

F\. W okr~gu izby skarbowej, czynnej na obszarze województwa wo- ' 
łyńskiego: 

1) w Łucku ' dla powiatów: łuckiego, krzemienieckiego i dubieńskiego; 
2) w Kowlu dla powiatów: kowelskiego, lubomelskiego, włodzimier· 

, skiego i horochowskiego; 
3) w Równie dla powiatów: rówieńskiego i ostrogskiego. 

B. W okręgu izby skarbowej, czynnej na obszarze województw no
wogródzkiego i poleskiego: 

1) W Brześciu Litewskim dla powiatów: brzeskiego, pruża ńskiego . 
kosowskiego i kamien.io-koszyrskiego; 

2) w Pińsku dla powiatów: pińskiego, kobryńskiego, drohiczyńskiego , 
, luninieckiego ) sarneńskiego; 

3) w Lidzie dla powiatów: lidzkiego, wołożyńskiego i nowogródzkiego ~; 
4) w Wilejce dla powiatów: wilejs kiego, duniłowiczowskiego, dziś

neńskiego i brasławskiego; 
5) w Slonimir= dla powiatów: słonimskiego, baranowickiego, nieświes

kiego i stołpeckiego. 
\ 

§ 2. Tymczasowy zakres działan i a utworzonych na zasadzie niniej-
szego rozporządzenia urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwo
wych normują obowiązujące na oznaczonych wyżej obsza rach rozporządze
nia b. Tymczasowego Zarządu terenów przyfrontowych i etapowych" 
wzgl~dnie rozporządzenia b. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich oraz: 
b. Zarządu Ziem Wołynia , i Fro ntu Podolskiego. 

§ 3. Przepisy §§ 64 do 85- włqcznie rozporządzenia wykonawczego 
z dnia 30 styczn ia 1920 r. (Dz. Ust R. P" z 1920 r. N2 15 poz. Bl) mają 
zastosowanie do urz~dów skarbowych, utworzonych na zasadzie nifłiejszego 
rozporządzenia. 

§ 4. Rozporządzen ie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogloszenia ~ 

Minister Skarbu: w z. Ryvarski 

409. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Handlu. 

z dnia 9 lipca 1921 r. 

W przedmiocie przedłużenia mocy prawnej pat entów na wynalazk i! 
oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znakii 
towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących. 

·ustaw. 
Na mocy art. 33 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wy

nalazki, art. 15 dekretu z dn. 4 lutego 1919 r. o ochronie wzorów rysunko
wych i modeli oraz art. 23 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o ochron ie zna
ków towarowych (Dz. Pr. P. P. z H19 r. .N'.: 13, poz. 137 - 139) zarządzam 
co nast~puje: 

Termin do składania podań o patenty na wynalazki, o ochronę wzo
rów rysunkowych i modeli, tudzież o ochronę znaków towarowych, zgła
szanych do Urzędu Patentowego na zasadzie art. 33 dekretu z dnia 4 lute 
go 1919 r. o patentach na wynalazki, art. 15 dekretu z da. 4 lutego 1919 r. 
o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz art. 23 dekretu z dn . 4 
. utego 1919 r. o ochronie znaków towarowych (Dz. Pr. P. P. z 1919 r., 




