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3. Na poczet opłat, przewidzianych w ustępie 
poprzednim zalicza się opłaty uiszczone od kontrak
tu o nabycie nieruchomości w toku parcelacji, za'
wartego z właścicielem hipotec znym posiadłości 
szczepowej, lub z osobą wymi.enioną w cz. 2. p. d) 
art. 15 niniejszej ustawy; jeżeli kwota podlegająca 
zaliczeniu wynosi więcej niż opia ta przewidziana 
w części 2 niniejszego artykułu, to zwrot nadwyżki 
nie nastąpi. 

Art. 34. Wykonanie niniejszej ustawy poru
cza ~ię Ministrowi Reform Rolnych i Ministrowi Spra
wiedliwoś ci w porozumieniu z Minish-em Skarbu. 

Art. 35. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
w miesiąc po ogłolszeniu i obowiązuje na obszarze 
województw : krakowskieg,o, lwowskiego, tarnopol
skiego i stani,sławowskiego . 

Prezydent Rzec zypospolitej .: l . Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Reform Rolnych : Witold Staniewicz 

Minister Sprawiedliwości' : St. Car 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

277. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 9 kwietn ia 1929 r. 

o przyznaniu "Powszechnej Wystawie Krajowej 
w 1929 r. w Poznaniu" ulg w sprawie ochrony wy

nalazków, wzorów i znaków towarowych. 

Na pods tawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 182 
ust. 2 rozporząd z enia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r . o ochronie wynalazków, wzo-

rów i zna.ków towarowych (Dz. U. R. P. Nr. 39, 
poz. 384) zarządzam co następuje: 

§ 1. Publikacja albo jawne stosowanie wy-o 
nalazku lub wzoru, wystawionych na "Powszechnej 
Wystawie ·Krajowej w 1929 r . w Poznaniu", nie bę
dzie przeszkodą do uzyskania patentu lub zarejestro
wania wzoru, o ile nastąpiły po wys ta wieniu, zgło
szenie zaś wynalazku lub wzoru w Urzę dzie Paten
towym R.zeczypospoli tej Pol skiej na s tąpiło przed 
upływem sześciu miesięcy od daty wystawien.i.a. 
Pod temi samemi warunkami nie będzie przeszkodą 
do uzyskania patei1tu lub zarejestrowania wz·oru ani 
samo wystawieni e wynalazku lub wzoru na "Po
wszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. w Pozna
niu", ani inne zgłoszenie, dokona.ue w Urzęd.zie Pa
tentowym RzeczypospoHtej P olskiej po dacie wy
Sita wienia. 

§ 2. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rze
czypospolitej Polskiej znaku towarowego, umieszczo
nego przedtem na towa·r.ze, wysŁawionym 'na "Po
wszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r. w Pozna
niu" , będzie korzystało z prawa pierwszeństwa przez 
sześciomiesięczny ,okres czasu, rozpoczynający się
od daty wystaw~enia . 

§ 3. Do ,zgłoszenia wynalazku lub wz,oru, 
wniesionego do Urzędu Patentowego Rzeczypospo
litej Polskiej z powołaniem s ię na ulgi, określone 
w §§ 1 i 2 niniej szego rozporządzenia, winno być do
łączone zaśw,iadczenie zanądu "Powszechnej Wy
stawy Krajowej w 1929 r. w Poe naniu", stwierdzają~ 
ce przedmiot i datę wystawienia, do zgłoszenia zaś 
znaku f.owarewego - zaświadczenie tegoż zarządu, 
stwierdzające, że dany znak umieszczony był na to
warze, wystawionym na wymienionej wystawie, tu
dzież osobę wystawcy, przedsiębiorstwo, rodzaj to
waru oraz datę wystawienia. 

§ 4. Rozpo'l"Ządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszeni,a. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
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OD ADMINISTRACJI, Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie -; zl. Urzędy i instytucje państwowe opłacaiII 
6 zł. Prenumerate uiszczać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem ' każdeao kwartalu. 

Reldam .. cje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 
poczto\~lch 0 : (,7.". :llczu:e po otrzymaniu następnelio H,olejnego numeru-
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