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tecznego do 90 % ich prowizoryczne,go kontyngentu za
sadniczego, określonego na bieżący okres w załączniku 
do rozporządzmi2. z dnia 13 sierpnia 1928 r. (Dz. U . RP. 
Nr. 78, poz. 693), j ednakże nie powyżej 48 % własnej 
produkcj i rzeczywiste j względnie określonej w wyka
zie wedle stanu z dnia 31 grudni~ 1928 r. stosownie 
do postanowienia § .9 , ust ęp 2 rozporządzenia z dnia 17 
grudnia 1925 r. (Dz. U. R P. z r. 1926 Nr. 6, poz. 32). 

§ 4. Cukrownie, które całko'7icic zakol'J.czyły kam
panj ę, mogą przed dokonaniem .. ~:zdziału ostatecznego 
kontyngentu wywozić cukier zagr<m i cę ponad normę 
okreś loną w § 16 rozporządzenia z dni.; 17 grudnia 1925 
roku (Dz. U. R P. z r. 1926 Nr. 6, poz. 32) jedynie za 
zgodą M iniste rstwa Skarbu. 

§ 5. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu : G. Czechowicz 
Minister Przemysłu i H andlu : E. Kwiatkowski 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

41. 

Rozporządzenie 
Ministra Przemysłu i Handlu 

z dnia 29 grudnia 1928 r. 

o przedmiocie egzaminu z prawa dla kandydatów 
na stanowiska rzeczników patentowych. 

Na zasadzie art. 241 ust. 2 punkt a) i ust. 3 rozpo
rzadzenia Pre::yden ta RzeczYPosj:olitej z dnia 22 marca 
1928 r. o ochronie wym lazków, wzorów i znaków to
warowych (D z. U. R P. Nr. 39, poz. 384) zarządzam 
co następuje; 

§ 1. Przedmiot egzaminu z prawa dla kandydatów 
na stanowiska rzec:ników patentowych obejmuie: 

l) ogólną zn2jomość zasad ustawy konstytucyjnej 
oraz ustroju i zakr: su działania władz i urzędów pań
stwowych i samorządowych; 

2) ogólną znajomość postanowień obowiązującego 
w Rzeczypospoli te j Polskiej prawa cywilnego i handlo
wego o dziedziczeniu, kupnie i sprzedaży, cesji, spółce, 
pełnomocn ictwie, zastawie, przedawnieniu, firmie handlo
wej i rejestrze handlowym ; 

3) znajomoś ć przepisów o opłatach stemplowych; 
4) dokładną znajomość prawodawstwa krajowego 

w dzi edzinie ochrony własnośc i przemy: lowej ; 
5) znaj omość pe,s tanowień obowiąz :ljących Rzecz

pospolitą Pol ską tr:lktatów międzyp,111s twowych, do
tyczących ochrony włas ności przemy~;łcwej ; 

6) znajomość najważniejszych postanowień ustaw 
zagranicznych z dzied:::111Y ochrC' ny własności przemy
słovve j , ze szczególnem ".lwzględn ieniem ustaw obowiązują
cych w Al~ blji, AUj trji, Czechosłowacji, Francj i, Niem-

czech, Rosji (Z. S. R R), Stanach Zjednoczonych 
Ameryki oraz w Wolne m Mieście Gdańsku. 

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

Minis ter Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

42. 

Rozporządzenie 
Ministra Przemyslu i Handlu ' 

z dnia 8 stycznia 1929 r. 

w sprawie wskazania dodatkowego pisma dla obo
wiązkowych ogłoszeń pochodzących od spółek 

akcyjnych. 

Na podstawie art. 27 i 178 prawa o spółkach akcyj
nych (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. - Dz. U. R P. Nr. 39, poz. 383) 
zarządzam co następuje; 

§ L Obowiązkowe ogłoszenia, od spółek akcyjnych 
pochodzące, winny być drukowane również i w czasopi
śmie (tygodniku) "Przemysł i H,l11 de1 " , wydawanem 
przez Minislerstwo Przemysłu i Handlu przy współ
udziale Ministerstw; Skarbu, Rolnictwa oraz Komuni
kacji. 

§ 2. Ro::porz:;dzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i H andlu: E.' Kwiatkowski 

43. 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 stycznia 1929 r. 

o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Mini
strów z dnia 20 grudnia 1928 1'. W sprawie warun
ków dopuszczenia zagranicznych spółek akcyjnych 
oraz komandytowo-akcy jnych do działalności na 

obszarze Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. 5 punkt b) rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. 
w sprawie wydawania D ziennika Ustaw Rzeczypospoli
tej Polskiej (Dz. U . R P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) pro
stuje się w § 18 rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 
20 grudnia 1928 r. w sprawie warunków dopuszczenia 
zagranicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-ak
cyjnych do dz i ałalności na obszarze Rzeczypospolitej 
(Dz. U. R P . N r. 103, poz. 919) wyrazy "paragrafy 
3-18" na: "paragrafy 3-15". 

Prezes Rady M1l1istrów: K. Bartel 
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