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Dziennik U staw. Poz. 409, 410, 411
przestrzegać umieszczania odno śnych
nych na czołowych etykietach. "
w § 1 dodaje si., trzeci końcowy ustęp:

§ 2. Wykonanie niniejszego
się Ministrom: Przemysłu i
Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości.

rozporządzenia

Handlu, Spraw

§ 3. Rozporządzenie ninie'j sze wchodzi w ży
cie p@ upływie trzech miesięcy od dnia ogłos zenia.
Prezes Rady Ministrów: Świta/ski
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Spraw W ewnęttinych: Sl awo i Skl ad kowski
Min'i ster Sprawiedliwości: St. Car

410.
ROZPORZĄDZENIE

Nr. 50.

da-

"Niedopuszcza.lrte jest: 1) umie szczanie danych oznacZeń na specjalnych nalepkach,
2) umieszczanie ich na etykiecie czo łow ej
w sposób wprowadzający w błąd lub mało
widoczny".
3) w § 2 p. 2 dodaje się ko,l ejno:
"c) wyrobów perfumeryjnych".
porucza

412.

RADY MINISTRóW

z dnia 24 czerwca: 1929 r.
w sprawie zakazu przywozu kasz.
Na podstawie art. 7 pkt. h) us.tawy z dnia 31lipca 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 wymienionych) z wyjątkiem kaszy g'r yczanej z poz. tar.
celno 3 pkt. 2 a (gryczana). do ohs zaru celnego Rze'czypo~politej
Polskiej je/s t zab.roniony do dnia
31 grudnia 1929 r. włącznie.
Minister Przemysłu i H<lJllidlu może w porozumieniu z Minis:Łrem Skarbu Z!wolnić od powyż s zego
'z akazu pewne ilości kasz wyżej wymienionych.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
portl!cza się Ministrom Skarbu, Przemysłu i Handlu
oraz Rolnidwa, każdemu we właściwym mu zakresie dział<lJnia.
§ 3. Rozporządzenie ,oinie,j sze 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,s ter Rolnictwa: K. Niezabytowski

411.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia 24 czerwca 1929 r.
o zalicze niu miejscowości Kowalewa w powiecie wą
brzeskim, województwie pomorskiem do rzędu miast.

,

Na podstawie § 1 ust. 2 pruskiej ordynaeji wiejskiej dla siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 3 lipca 189 1 r. (Zb. u st. pll". str. 233) oraz art. 14 ustawy
z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekret6w,
ustaw sejmowych i rozporządzeń Rz ą du oraz o dalszem uzgodnie niu ust aw odawstwa na obszarze b.
dzielnicy prusk iej (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 511) postanawia się co na stę puje:

§ 1. M-iej-s cowość Kowalewo w powiecie wą
brze skim, w ojewódz t wie pomorskiem zalic za się do
rzęd u miast, oraz ze zwala się na pr zyjęci e przez nią
ustroju i r ządzenie się według przepisów pruskiej ordynacji miejskiej dla sze ś ciu wschodnich 'prowincyj
z dnia 30 maja 1853 r. (Zb. ust. pr. sk 261), zmienionej 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'rz ądzenia ninh~ijszego
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Ro zporządzenie niniejsze wchodz.i w
de z dniem ogłoszenia.

ży

Świta/s.ki

Prezes Rady Ministrów:

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Skladkowski

412.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW

WEWNĘ'fRZNYCH

z -d nia 22 maja 1929 r.
o utworzeniu gminy wiejskiej Hucisko - Turzańskie
w powiecie radziechowskim, województwie tarnopolskiem.
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. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P.
Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:

§ 1. Z gminy wiejskiej Turze W powiecie tadziechowskim, 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,

