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370. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 kwietnia 1924 r. 

O ustaleniu na miesiąc maj 1924 r. mnożnej 
dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów 

pal'istwowych i wojska. 

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 9 października 
1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych 
i wojska (Dz. U. R. P. N2 116 poz . .924) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Na miesiąc maj 1924 r. ustanawia się 
mnożną w wysokości ~,36 zł. p. względnie 648.000 mkp. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Spraw Wewn~trznych: Z. Hiibner 

371. 

Rozpor~ądzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 18 kwietnia 1924 r. 

o przyznaniu IV targowi poznańskiemu, mają
cemu się odbyć w Poznaniu w dniach od 27 
kwietnia do 4 maja 1924 r. włącznie, ulg w prze
dmiocie ochrony wynalazków, wzorów i zn,aków 
_ towarowych. l 

, Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 82 ust. 3 i art. 
115 ust. ~ ustawy o ochron ie wynaJazków, wzorów 
i znaków towaro~ych (Dz. U. R. P. N~ 31, poz. 
306) zarządza s,ię co nąstępuje : 

§ 1. Publikacja i jawne stosowanie wynal azku 
lub wzoru, wystawionych na' lV targu poznańskim, 
nie będzie przeszkodą do uzYskan.ia patentu lub za· 
rejestrowania wzoru, o ile nastąpiły po dacie wysta
wienia, zgłoszenie zaś wynalazku lub wzoru w Urzę
dzie Patentowym Rzeczypospolitej-"Polskiej nastąpiło 
przed upływem sześc iu miesięcy od daty wystawi e
nia. Pod temi samemi warunkami nie będzie prze
s~kodq do uzyskania patentu: lub zarejestrowania 
wzoru i samo wystawienie wynalazku lub wzoru na 
IV targu poznańskim, jak również inne po dacie 
wystawienia dokonane w (Jr:z;~d2ie Patentowym Rze
czypospolitej Polskiej zgłOSzen ie. 

§ 2. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rze
czypospolitej Polskiej znaku towarowego, umieszczo
nego na towarze wystawionym na IV Targu Po
znańskim, b~dzie k.~rzystało z prawa pierwszeństwa 
przez s?:eściomiesi~tzny okres czasu, rozpoczynający 
się od daty wystawienia. 

§ 3. Db zgłoszenia wynalazku, wzoru lub zna
ku towarowe~o, wniesionego do Urzędu Patentowego 
RzeczYP0!JI'..ołitej Polskiej, z powolaniem się na ulgi 
określone W § § 1, i 2 niniejszego rozporządzenia , 
winno ~yć dołączone zaświadczenie dyrekcji IV targu 

. poznańskiego, stwierdzające ' prtedmłot 
sŁawienia. 

dltt: wy • 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w Żo/cie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

372. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Prze~ . 
mysłu i Handlu 

z dnia' 24 kwietnia 1924 r. 

o zmianie brzmienia art. 14 rozporządzenia o ta
ryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 roku. 

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego 
z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwZlły Rady Ministrów 
z dnia 26 maja 1919 r. oraz w myśl rozporzi!!dzenia 
Pre~ydenta Rz;eczypospolitej Pol skiej z dnia 14 kwiet
nia 1924 r. o tmianie ustroju pieni~żnego (Dz. U. R. P. 
N2 34, poz. 351) zarządza się co nast~puje: 

§ 1. f\rtykuł 14 rozporządzenia Ministrów Skar
bu oraz Przemysłu i Hąndlu o taryfie celnej z dnia 
11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 51, poz. 314), 
otrzymuje następujące brzmienie: . 
. "Cło po biera si~ w monecie złotej. 

W drodze rozporządzenia ustanawia się, które 
z obcych monet złotych lub walut można przyjmo
wać przy wpłacani u cła. 

Na l eżności celne mogą być uiszczane równ i eż 
w biletach Banku Polskiego, w monetach zdawko- · 
wych i bileta.ch zdawkowych z wyjZltkiem wypadków, 
w których drogą rozporządzenia zastrzeźono opłatę 
cła wyłącznie w monetach złotych.. . 

W razie uiszcżania cła w bi letach Banku Pol
skiego, monetach zdawkowych lub też w biletach 
zdawkowych może być w drodze rozporządzenia 
ustanowi na odpowied nia dopłata (agio). 

I{ońówki sum opłat celnych mniejsze niż 5 gro
szy, zaokrągla się do 5 groszy, a wyższe ponad 
5 groszy - zaokrągla się do 10 groszy". 

§ 2_ Gdzie w taryfie celnej" tudzież w rozpo
rządzeniu Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Hand lu ' 
o taryfie ceJnej z dnia 11 cze rwca 1920 r. (Dz. U. R. P. 
Nfi! 51, poz. 314) i we wszystkich późn iei szy~h ro z
porządzeniach, zmieniających brzmienie tego rozpo
rządzenia lub też na niem opartych, jest mowa o na
leż nościach celnych we · frankach żlotych, tam wyra.zy . 
"frank zloty" zast~puje si~ ' wyrazem "zloty". 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
dnia 28 kwietnia 1924 r. 

Jednocześnie t raci 'moc obowiązującą , rozporzą
dzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 
z dnia 13 grudnia 1923 r. w przedm iocie uiszczania \ 
należności 'celnych wymierzonych w złotych frankach, 
(Dz. U. R. P. N2 135, poz. 1124). 

J'v\i nister Skarbu: W. Grabski 

Minister Przemysłu i Hand lu: Józef .Ki13droń 


