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322. 

RQlporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 9 kwietnia 1927 r. 

w sprawie wypuszc:tenia Sęrji XV biletów skar
bowych. 

Na podstawie art. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 15 lip
ca 1925 f. o wypuszczeniu biletów skarbowych (Dz. 
U. R. P. N2 73, poz. 507), w brzmieniu art. 3 ustawy, 
z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu 
do zaciągnięcia pożyczek państwowych oraz o bile
tach skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj 
kredytowych (Dz. U. R. P. N2 119, poz. 859) zarzą
dzam CO na&tępuje: 

§ 1. Z dn iem 15 kwietnia 1927 r. wypuszcza 
się Serję XV biletów skarbowych w odcinkach po 
1000 i 10.000 złotych z terminem płatności w dniu 
15 lipca 1927 r. na ogólną sumę złotych 25.000.000. 

§ 2. Serja XV biletów skarbowych jest opro
centowaną w stosunku 6 od sta rocznie. 

§ 3. Sprzedaż Serji XV biletów skarbowych od
bywać się będzie w Oddziałach Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz innych instytucjach państwowych i pry
watnych, upoważnionych do tego przez Ministra 
Skarbu. 

§ 4. Serja XV biletów skarbowych będzie wy
kupywana od dnia 15 lipca 1927 r. do dnia 15 stycz
nia 1928 r. przez Centralną Kasę Państwową, . Od
działy Banku Gospodarstwa Krajowego oraz inne 
instytucje, upoważnione przez Ministra Skarbu; po
czynając zaś od dnia 16 stycznia 1928 r. do dnia 
15 lipca 1937 r. jedynie przez Centralną Kasę Pań
stwową. 

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

Minister Skarbu: Q. Czecbowic~ 

323. 

Rozporządzenie 
Ministra Przemysłu i Handlu 

z dnia 23 marca 1927 r. 

O przyznaniu Międzynarodowemu Targowi, ma
jącemu się odbyć w Poznaniu w dniach od 
1 do 8 maja 1927 r. włącznie, ulg w sprawie 
ochrony wynalazków, wzorów i znaków towa-

rowych. 

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 82 ust. 3 i art. 115 
ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie 
wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. 
R. P. N231, poz. 306) zarządzam co następuje: 

§ 1. Publikacja i jawne stosowanie wynalazku 
lub wzoru, wystawionych na Międzynarodowym Tar
gu w Poznaniu, nie będzie przeszkodą do uzyskania 

patentu lub zarejestrowania wzoru, o ile nastąpi ły po 
dacie wystawienia, zgłoszenie zaś wynalazku lub 
wzoru w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Pol
skiej nastąp iło prled upływem sześciu miesi~cy od 
daty wystawienia. Pod temi samemi warunkami nie 
b~dzie przeSl:kodą do u~yskanią patentu lub zarejestro
wania wzoru i samo wystawienie wyn~lazku lub 
wzoru na HiEldzynarodowym Targu w Poznaniu, jak 
również inne zgłoszenie, dokonane w Urz~dzie Pa
tentowym Rzeczypospolitej Polskiej po dacie wy
stawienia. 

§ 2. Zgłoszenie w Urz~dzie Patentowym Rze
<::~ypospolitej Polskiej znaku towarowego, umieszczo
nego na towarze, wystawionym na Międzynarodo
wym Targu w Po,manlu, będzie korzystało z prawa 
pięrws;z;eństwa przez sześdomiesi~czny- okres czasu, 
rOlpoczynaji;icy,się od da!y wystawieńia. 

§ 3. Do zgłoszenia wynalazku, wzoru lub zna
ku towarowego, wniesionego do Urzędu Patentowe
go Rzeczypospolitej Polskiej z powołaniem się na 
ulgi określone w §§ 1 i 2 niniejszego rozporządze· 
nia, winno być dołączone zaświadczenie dyrekcji 
Międzynarodowego Targu w Poznaniu, stwierdzające 
przedmiot i dat~ wystawienia. 

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

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

324. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 11 kwietnia 1927 r. 

O częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 
25 kwietnia 1924 r. o opłatach za czynności 

urzędów miar. 

Na podstawie art. 23 dekretu o miarach z dnia 
8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. Nil 15, poz. 211), roz· 
porządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 
28 maja 1921 r. w przedmiocie miar (Dz. Urz. Min. 

. b. Dz. Pr. N2 20, poz. 138), rozporządzeń Rady Mini
strów: z dnia 17 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 100, 
poz. 716), z dnia 5 grudnia ~921 r. (Dz. U. R. P. 
N2 104, poz. 752) i z dnia 16 czerwca 1922 r. (Dz. U. 
R. P. N252, poz. 470) -oraz na podstawie § 16 ustawy 
Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1908 r. o mia
rach (Dz. U. Rzeszy Niemieckiej str. 349) i § 1 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. 
(Dz. U. R. P. ];2 28, poz. 166) zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. § 36a, dodany rozporządzeniem Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 18 lutego 1925 r. (Dz. U. 
R. P. NQ 19, poz. 144) do roz porządzenia Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 25 kwietnia 1924 r. o opła
tach za czynności urzędów miar (Dz. U. R. P. N2 39, 
poz. 415), otrzymuje treść następującą: 

,,§ 36a. Za czynności legalizacyjne, dokony
wane w lotnych urzędach miar lub na punktach le-
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galizacyjnych, wyznaczonych z urzęaU i t..ltrczymywa
nych kosztem Skarbu Państwa, pobiera się oprócz 
opłat zasadniczych za sprawdzenie opłatę dodatkową 
w wysokości 40% tychże opłat zasadniczych w tych 
wypadkach, gdy nie jest dostarczone przez gminę 
bezpłatnie odpowiednie pomieszczenie dla czynności 
legalizacyjnych. Ponadto przy czynnościach komi
syjnych, dokonywanych przez delegatów, wysyłanych 
z wymienionych miejsc urzędowych, pobiera się opłaty 
dodatkowe, wyszczególnione w niniejszem rożporzą
dzeniu". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 20 kwietnia 1927 r. Jednocześnie uchyla' 
się punkt 7) § 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 18 lutego 1925 r. o częściowej zmia
nie i uzupełnie:,niu rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 
1924 r. o opiatach za czynności urzędów miar (Dz. 
U. R. P. N!! 19. poz. 144). 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

325. 

Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 8 kwietnia 1927 r. 

o przekazaniu na obszarze b. zaboru rosyjskie· 
go władzom administracyjnym II instancji 
uprawnienia do nadawania nazwisk dzieciom 

nieznanych rodziców. 

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. 
o aktach (metrykach) urodzenia dzieci nieznanych 
rodziców na obszarze byłego zaboru rosyjskiego 
(Dz. U. R. P. N!! 72, poz. 413) zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. Uprawnienie do nadawania nazwisk dzie
ciom nieznanych rodziców przekazuje się na obsza
rze byłego zaboru rosyjskiego władzom administra
cyjnym II instancji. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Składkowski 

32". 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 31 marca 1927 r. 

w sprawie dyzlokacii sądów pokoju w powiecie 
sieradzkim w okręgu sądu okręgowego w Ka· 

liszu. 

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. 
'IN sprawie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. N!! 14. 
poz. 170) zarządzam co następuje: 

§ 1. Znosi się sądy pokoju I i li okręgu 
w Sieradzu. 

§ 2. Tworzy się "Sąd Pokoju w Sieradzu·, 
obejmujący miasta: Sieradz i Wartę, tudzież gminy: 
Barczew, Bartochów, Bogumiłów, Brzeżno. Charłupię 
Małą, Gruszczyce, Mękę Rossoszycę i Wróblew. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze ' 'uzyskuje moc 
obowiązującą z dniem 1 maja 1927 r. 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

327. 

Oświadczenie rządowe 

z dnia 26 stycznia 1927 r. 

w sprawje przystąpienia Rzeczypospolitej Pol· 
skiej do międzynarodowej konwencji o po
lepszeniu losu rannych i chorych w armjach 
czynnych, podpisanej w Genewie dnia 6 lipca 

1906 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że , Rząd 
Polski w dniu 28 czerwca 1919 r. zgłosił przystąpie
nie Polski do międzynarodowej , konwencji ' o po
lepszeniu losu rannych i chorych w armjach czyn
nych, podpisanej w Genewie dnia 6 lipca 1906 r. 
Przystąpienie to jest zatwierdzone ustawą z dnia 23 
lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. N!! 83, poz. 462). kon· 
wencja zaś sama ogłoszona została zarządzeniem 
Prezydentą Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1927 r. 
(Dz. U. R. P. N!! 28, poz. 225). 

Wymienione przystąpienie nabrało mocy obo
wiązującej dnia 15 lipca 1920 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
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