Dzienn.ik Ustaw. Poz. 546, 547, 548 i 549.
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§ 1. Moc obowiązującą krajowej ustawy
z dnia 12 sierpnia 1866 r. o urządzeniu gmin i ordynacji wyborczej dla gmin (Dz. u. kro Nr. 19) wraz
z pó źniejszemi zmianami oraz krajowej ustawy
z dnia 12 sierpnia 1866 r. o reprezentacji powiatowej
i ordynacji wyborczej powiatowej (Dz. U. kro Nr. 21)
wraz ze zmianami późniejs zemi rozcictga się na obszar Spisza i Orawy.

w sprawie ochrony nazwy regjonalnej "piwo
grodziskie" •

§ 2. Z chw-ilą wejścia w życie niniej.szego rozpor. ządzenia tra,cą moc obowiązującą wszelkie przepisy pra'wne, obowiązujące dotychczas na obszarze'

Na podstawie art. 4 p. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o ' zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 559) zarządza się co na-

Spisza i Orawy w sprawach unormo'wa.nych u.sta'Warni, wymien~onelffii w § 1 ninie,js,zego rozporzą
dzenia.
§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 4. Rozp orządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłosze,nia.

ży

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnia. 23 września 1929 r.

stępuje:

§ 1. W handlu piwem na terytorjum Rzeczypospolitej P olskiej zastrzega się prawo używania nazwy ~egjonalnej (terytorjalnej) "piwo gI1odziskie" wy·
łąc zme dla tych producentów, którzy produkują lub
produkować będą piwo na obsżarze miasta Grodzisk
Wielkopolski.
.
§ 2. Rozpor ządzenie niniejsze wchodzi w ży.
cie po upływie jednego mie siąca od dnia ogłoszenia.

Pre'z es Rady Ministrów: Świtalski
Minister Spraw

548.

Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

Prezes Rady Ministrów: Switalski
Minister Spra;wiedliwości: St. Car
Minister Przemysłu i Handlu: E, Kwiatkowski

547.
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 23

RADY MINISTRóW

września

1929 r.

549.

w sprawie rozciągnięcia na obywateli polskich, którzy w!,ócili do Polski po 1 lipca 1927 r. mocy ustawy
o zasiłkach dla osób, którym niemieckie instytucje
wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Na podstawie art.
7a 1926 . r. o zasiłkach
lllstyt ucJe wstrzymały
społecznych (Dz. U. R.
się co następuje:

1 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipdla osób, którym niemieckie
renty z tytułu ubezpieczeń
P. Nr. 83, poz. 464) zarządza

§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 23 lip1926. r. o zasił kac h dla osób, którym niemieckie
lllstytuCJe wstrzymały renty z tytułu ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 464), rozciąga
Się n~ tych ?bywateIi polskich, którzy wrócili do
~ol s k~ po. 1 !ipca 1927 r.. a przed 1 sierpnia 1929 r.
i pO Si~d~Ją lllne warunki do otrzymania zasiłków,
przeWidZiane wart. 1 p owołane j ustawy.

~a

§ 2. Wykonanie niniejsz ego rozporządzenia
porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej
w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

§ 3. Rozpo r ządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów:

ży

Świtalski

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Pryslor

ROZPORZĄDZENIE

z dnia 27

MINISTRA SKARBU

września

1929 r.

zmieniają ce § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu
z dnia 19 kwietnia 1928 r. w sprawie losowania ksią
żeczek
oszczędnościowy ch,
wystawionych przez
Poczto~ą Kasę Oszczędności na podstawie rozporządzema
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
15 marca 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczęd
nościowych, złożonych w Pocztowej Kasie Oszczęd-'
ności w walutach pełnowartościowych za pośrednic
twem instytucyj państwowych polskich (Dz. U. R. P.
N~ 51, po~ 49~.
.

.
Na podstawie art. art. 4 i 8 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r.
o przerachowaniu wkłade k oszczędnościowych,
złożonych w Pocztowej Kasie O szczędności w walut ach pełnowarto śc iowych za pośrednictwem instytucyj pańs twowych polskich (Dz. U. R. P. Nr. 27,
poz. 209) zarz ądzam co następuje:
§ 1. Paragraf 2 ro zporzą dzenia Ministra Skar·
bu z dnia 19 kwietnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51,
poz. 493) otrzymuje br~mienie następujące:
"Plan losowania książeczek obejmuje sumy
vi złot ych w złocie, które wynosz ą:
w l-szym terminie bsowania: 1/30 część wartości nominalnej wszystkich ksi ąż eczek, wydanych od
rozpoczęcia przerachowania do dnia 1 maj.a 1928 r.;

