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RZEbZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
11 lipca N2 50. Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 

ROZPORZf\DZENI1\ R1\DY MINISTRÓW: 

Poz.: 409-z dnia 24 czerwca 1929 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 1927 r. o oznaczeniu pochodzenia niektórych towarow krajowych w wewnętrz-
nym handlu detalicznym. 793 

410-z dnia 24 czerwca 1929 r. w sprawie zakazu przywozu kasz . 794 
411-z dnia 24 czerwca 1929 r. o zaliczeniu miejscowości Kowalewa w powiecie wąbrzeskim, woje-

wództwie pomorskiem do rzędu miast 794 

ROZPORZf\DZENI1\ MINISTRÓW: 

Poz.: 412-Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Hucisko-Turzańskie 
w powiecie radziechowskim, województwie tarnopolskie m 794 

413-Skarbu z dnia 3 czerwca 1929 r. w sprawie zawierania małżellstw przez oficerów i szeregowych 
Straży Granicznej . 799 

414-Komunikacji z dnia 11 czerwca 1929 r. o należnościach za podróże służbowe i delegacje etato-
wych pracowników kolei państwowych . 799 

415-Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1929 r. o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Lidzie w okręgu 
sądu okręgowego w Wilnie . 800 

416-Rolnictwa z dnia 26 czerwca 1929 r. o uznaniu dzikich indyków za zwierzęta łowne oraz 
o wprowadzeniu dla -nich czasu ochronnego 800 

OBWIESZCZENIE PREZESf\ Rf\DY MINISTRÓW 

Poz.: 417-z dnia 28 czerwca 1929 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 22 kwietnia 1927 r. w sprawie odstqpienia gminie m. Lwo wa gruntów pań stwowych na 
cele rozbudowy miasta 800 

409. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 24 czerwca- 1929 r. 

zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o OLuacze
niu pochodzenia niektórych towarów krajowych 

w wewnętrznym handlu detalicznym. 

Na podstawie art. 7 p. 1 lit. a) ustawy z dnia 
2 siel!pnia 1926 r. o zwalc.zaniu nieuczciwej konku
rencji (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 559) w brzmieniu roz
porządzenia Prelzyden.ta Rzeczypospolitej z dnia 
17 września 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 749) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
-21 grudnia 1927 r. o oznaczeniu pochodzenia niek tó
rych towa'rów krajowych w we,wnętrznym handlu de
talicznym (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 7, poz. 43) ulega 
następującym zmianom: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje nas,tępujące brzmienie: 
"Oznaczenia, wymagane p. 2 i 3 niniejs zego' 
paragrafu, muszą być wykonane literami 
identycznej wielkości. W stosunku do to
warów, wskazanych w § 2 p. 2 lit. a) li b), po
wyższe dane można umiesz-::zać na etykie
tach czołowych lub, o ile towar zna jduje się 
w sprzedaży bez opakowania, na samym to
warze . W zględe,m pozostałych towarów, 
przewidzianych kategorjami § 2, należy 
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przestrzegać umieszczania odnośnych da
nych na czołowych etykietach. " 

2) w § 1 dodaje si., trzeci końcowy ustęp: 
"Niedopuszcza.lrte jest: 1) umieszczanie da
nych oznacZeń na specjalnych nalepkach, 
2) umieszczanie ich na etykiecie czołowej 
w sposób wprowadzający w błąd lub mało 
widoczny". 

3) w § 2 p. 2 dodaje się ko,lejno: 
"c) wyrobów perfumeryjnych". 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrom: Przemysłu i Handlu, Spraw 
Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości. 

§ 3. Rozporządzenie ninie'jsze wchodzi w ży
cie p@ upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Spraw W ewnęttinych: Sl awo i Skl ad kowski 

Min'ister Sprawiedliwości: St. Car 

410. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 24 czerwca: 1929 r. 

w sprawie zakazu przywozu kasz. 

Na podstawie art. 7 pkt. h) us.tawy z dnia 31lip
ca 1924 1r . w przedmiocie uregulowania stosunków 
cel.nych(Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) za'fządzasię co 
nrustęrpuje: 

§ 1. Przywóz kąsz, wymienionych w poz. tar. 
celno 3 pkt. 2 a (kasza jęczmienna, jaglana) i poz. tar. 
celn. 3 pkt. 2 b (inne ką;sze, prócz , osobno wymienio
nych) z wyjątkiem kaszy g'ryczanej z poz. tar. 
celno 3 pkt. 2 a (gryczana). do ohszaru celnego Rze
'czypo~politej Polskiej je/st zab.roniony do dnia 
31 grudnia 1929 r . włącznie. 

Minister Przemysłu i H<lJllidlu może w porozu
mieniu z Minis:Łrem Skarbu Z!wolnić od powyższego 
'zakazu pewne ilości kasz wyżej wymienionych. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
portl!cza się Ministrom Skarbu, Przemysłu i Handlu 
oraz Rolnidwa, każdemu we właściwym mu zakre
sie dział<lJnia. 

§ 3. Rozporządzenie ,oinie,jsze wchodzi w ży
cie trzecie-go dnia po ogłoszeniu. Jednocześnie traci 
moc obowiązują,cą rO:zJporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 26 października 1928 r. w sprawie zakazu 
przywozu kaJszy jęczmiennej -(Dz. U. R. P. Nr. 91, 
poz. 797). 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Mini,ster Rolnictwa: K. Niezabytowski 

411. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 24 czerwca 1929 r. 

o zaliczeniu miejscowości Kowalewa w powiecie wą
brzeskim, województwie pomorskiem do rzędu miast. 

, 
Na podstawie § 1 ust. 2 pruskiej ordynaeji wiej

skiej dla siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 3 lip
ca 189 1 r. (Zb. ust. pll". str. 233) oraz art. 14 ustawy 
z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekret6w, 
ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dal
szem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. 
dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 511) po
stanawia się co następuje: 

§ 1. M-iej-s cowość Kowalewo w powiecie wą
brzeskim, województwie pomorskiem zalicza się do 
rzędu miast , oraz zezwala się na przyjęcie przez nią 
ustroju i rządzenie się według przepisów pruskiej or
dynacji miejskiej dla sześciu wschodnich 'prowincyj 
z dnia 30 maja 1853 r. (Zb. ust. pr. sk 261), zmienio
nej częściowo rozporządzeniem Mini.ska b. Dzielnicy 
Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. ,(Dz. U. R. P. 
Nr. 71, poz. 490). 

§ 2. Wykonanie roz.po'rządzenia ninh~ijszego 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodz.i w ży
de z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/s.ki 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Skladkowski 

412. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘ'fRZNYCH 

z -dnia 22 maja 1929 r. 

o utworzeniu gminy wiejskiej Hucisko - Turzańskie 
w powiecie radziechowskim, województwie tarno

polskiem. 

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 
1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązy
wania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. za
borów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje: 

§ 1. Z gminy wiejskiej Turze W powiecie ta
dziechowskim, województwie tarnopolskiem, wyłą
cza się przysiółki: Hueisko Turzańskie wyższe i niź
sze, Lasowe i Marciny, obejmujące parcele gruntowe: 
350, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 357, 358, 359, 360, 
363/1, 364/1, 364/2, 365, 366, 368, 369, 370, D71, 372, 
373/1, 373/2, 373/3, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378/1, 
378/2, 378/3, 378/4, 379, 380, 381, 382, 383/1, 383/2, 
385/1, 385J2, 386/1, 386/2, 386/3, 387, 388, 389/1, 389/2, 




