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tudzież aby spłata pożyczek następowała w sposób 
przewidziany w skryptach dłużnych, wreszcie do 
prowadzenia od ęonej dla tych pożyczek księ·go
wości i składania Ministr'owi' Reform RolnycQ spra'
wo·zdań z działalności dotyczącej administrowania . 
funduszami przeznaczonemi na pomoc kredytową 
dla celów budowlanych przy scalaniu gruntów w for
mie i terminach określonych przez Ministra Reform 
Rolnych. . 

2) Wpływy, z tytułu spłaty rat i wszelkich na
leżności, powstałych z udzielania pożyczek, wpła
cać będzie Pańśtwowy Bank Rolny corocznie w mie
siącach czerwcu i grudniu na właściwe pozycje bud
żetu Ministerstwa Reform Rolnych. 

§ 19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obsza
rze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem woje-

/ wództwa śląskiego. Równocześnie tracą moc posta
nowienia rozporządzenia Ministra Reform Rolnych 
z dni~ 14 stycznia 1927 roku b państwowej pomocy 
kredytowej przy ' scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. 
Nr. 6, poz. 36), o ile dotyczą pomocy kredytowej na 
cele wyszczególnione w § 1 niniejszego rozporzą
dzenia. 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Sprawiedliwości: St. Car 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

473. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA. PRZEMYSŁU 

I HANDLU 

z dnia 14 sierpnia 1929 r. 
o przyznaniu IX Międzynarodowym Targom Wscho
ąnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 7 
do 19 września 1929 r. włącznie, ulg w sprawie 
ochrony wynalazków, wzorów i znaków towaro-

wych. 

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 
182 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo-

litej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalaz
ków, wzorów i znaków towarowych '(Dz. U. R. P. 
Nr. 39, poz. 384) zarządzam co następuje: 

§ 1. Publikacja albo jawne stosowanie wyna
lazku lub wzoru, wysławionych na IX Międzynaro
dowych Targ,ach Wschodnich we Lwowie, nie bę
dzie przeszkodą do uzyska'nia patentu lub zareje
strowania wzoru, o ile nastąpiły po wystawieniu, 
zgł'oszenie zaś wynalazku lub wzoru w Urzędzie Pa
tentowym Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło przed 
upływem sześciu miesięcy od daty wystawienia. Pod 
temi samemi warunkami nie będzie przeszkodą do 
uzyskania patentu lub zarejestrowania wzoru ani 
samo wystaw,ienie wynalazku lub wzoru na IX Mię- l 

dzynaTodowych Targach Wschodnich ' we Lwowie, 
ani inne zgłoszenie, dokonane w Urzędzie Patento
wym Rzeczypospolitej Polskiej 'po dacie wystawie
nia. 

§ 2. Zgłoszenie w Urzęcnie Patentowym Rze
cZYPosp'OLitej Polskiej znaku towarowego, umiesz
czonego przedtem na towarze, wystawionym na IX 
Międzynarodowych Targach Wschodnich we Lwo
wie, będzie korzystało z prawa pierwszeBstwa przez 
sześciomiesięczny 'Okres czasu, rozpoczynający się 
od daty wystawienia. 
~ - _ __ :0 '.' • . 

§ 3. Do zgłoszenia wynalazku lub wzoru, 
wniesionego do Urzędu ' Patentowego Rzeczypospo
litej Polskiej z powołaniem się na ulgi, określone 
w §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, winno być 
dołączone zaświadczenie Dyrekcji IX Międzynaro
dowych Targów Wschodnich we Lwowie, stwier
dzające przedmiot i datę wystawienia, do zgł'Osze
niazaŚ znaku towarowego - zaświadczenie tejże 
f)yrekc:j,~ stwierdzające, że dany znak umieszczony 
był na towarze, wystawionym . na wymienionych 
Targach, tudzież os'obę wystawcy, przedsiębiorstwo, 
rodzaj towaru oraz datę wystawienia. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze chodzi w ży.,. 
ci~ z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
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OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy I instytucje państwowe opłacają 
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. Reklamacje z powodu nieotrzymania poszcz.ególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do wlaściwych urzędów 
po\:ztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnello koleine~t) illllne~l1. -




