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122 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 21 lutego 1937 r. 

w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach. 

Na podstawie art. 2 i 149 pnwa o notaria
cie z d:nia 27 października 1933 r. (Dz .. U. R. P. 
Nr 84, poz. 609) za'l"z:ąd:z.am co następuje: 

§ 1. Ilość stanowisk notariu:s!Zów w Mfetlcu 
ustala się na dwa, pl"zy wydziale hipotecznym 
Sądu Grodooego w LukQlWie dwa, z tych w Lu
kowie j,e1dno i w Kocku j,edlIlo, p:rny wydziale 
hipote·cznym Sądu Grodlztkiego w Wa,rszawie 

trzynaście, z tych w Nowym Dworze j'ednol 

w P,i.aseczn:i!e jedno i w Wan>'zawie jedenaście, 
w Nowogródku dwa, ohydw,a przy wydzfale hi
pot~nym sądu okręgowego. 

§ 2. Rozporządlzenie niniejlsze wchodzi 
w życ:iJe z dniem ogłoszenia. 

Minils.ter SprawreclJlilwości: W. Grabowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINIST;RA SPRA WmDLIWOŚCI 

z dnia 12 marca 1937 r. 

O zmianie właściwości utworzonego w Lesznie wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego 
w Pomaniu. " , 

Na podstawie art. 3 prawa o ustroju sądów 
powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. 
P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863-) zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. Właściwość miejscową utworzonego 
w Lesznie wydziału zamiejscowego Sądu Okrę
~owe~o w Poznaniu (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 52, 

poz. 502) rozciąga się na okręgi sądów grodz
ki'ch w Bojanowie, Gostyniu, Jutrosinie i Rawi
czu. 

§ 2. Rozporządzenie niniej'sze wchodzi 
w życie z dniem 1 kwietnia 1937 r. 

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski 
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ROZPORZĄDZENIE MlNISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 23 lutego 1937 r. 

O przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towąrowych XVI Mię
dzynarodowym Targom w Poznaniu, IX Targom Katowickim i Targom Gdyńskim. 

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 
li art. 182 ust. 2 rozporządzenia iPrezydenta Rze
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochro
nie wynalazków, wz·orów i znaków towarowych 
(Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 384) zarządzam co na
stępuje: 

§ 1. Publikacja albo jawne st9soWan1.e wy
na18)zku lub wzoru, wystawionych na XVI Mię
dzynarodowych Ta'rgach w Poznaniu w czasie 
od 2 do 9 maja 1937 r. włącznie, na IX Targach 
Katowickich w czasie od 16 maja do 1 czerwca 
1937 r. włącznie i na Targach Gdyńskich w cza
sie od 20 czerwca do 4 lipca 1937 r. włącznie, 
nie będzi~ przeszkodą do uzyskania patentu lub 
zarejestrowania wzoru, o ile nastąpiły po wy
stawieniu, zgłoszenie zaś wynala'zku lub wzoru 
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Pol
skiej nastąpiło przed upływem sześciu miesięcy 

od dały wystawienia. Pod tymi samymi wa
runkami nie będzie przeszkodą do uzyskania 
patentu lub zarejestrowania wzoru ani samo 
wystawienie wynalaZ'ku lub wzoru na wymie
nionych wyżej targach, ani inne zgłoszenie, do
konane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospo
litej Polskiej po dacie wystawienia. 

§ 2. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowe,go, 
umieszczonego przedtem na towarze, wystawio
nym na targach wymienionych w § l , będzi~ 
korzystało z prawa pierwszeństwa przez sześ
ciomiesięczny okres czasu, rozpoczynający się 
od daty wystawienia. 

. § 3. Do zgłoszenia wynala'zku lub wzo~u, 
wruiesionego do Urzędu Patentowego Rzeczy
p ospoht ej Polskiej IZ powołaniem się na u1~, 




