
358 Dziennik Ustaw. Poz. 161, 162, 163 i 164. Nr. 19. 

V. ·Postanowienia końcowe. 

§ 18. Na targowiskach, na których w dniu 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są czyn
ne komisje notowań cen przepisy tego rozporządze
nia będą obowiązywały od dnia 1 maja 1936 r. 

§ 19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: Roman Górecki 

162. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 26 lutego 1936 r. 

O składzie i sposobie działania komisyj szacunko
wych, powoływanych do ustalania przyrostu warto
ści majątku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Na podstawie art. 248 § 3 kodeksu handlowego 
(Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 57, poz. 502) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Komisje szacunkowe, przewidziane w roz
porządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
30 stycznia 1934 r. o składzie i sposobie działania 
komisyj szacunkowych, powoływanych do ustalania 
wartości majątku spółek akcyjnych (Dz. U. R. P. 
Nr. 13, poz. 110), są właściwe również dla ustalania 
przyrostu wartości majątku spółek z ograniczoną od
powiedzialnością. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: Roman Górecki 

163. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 2 marca 1936 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Re
form Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 30 ma
ja 1933 r. w sprawie emisji I-ej serji 3% państwowej 

renty ziemskiej. 

Na podstawie części 3 art. 314 ustawy z dnia 
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. 
U .. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) zarządzam co nastę
pUJe: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu w po
rozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych 

z dnia 30 maja 1933 r. w sprawie emisji I-ej serji 3% 
państwowej renty ziemskiej (Dz. U. R. P. Nr. 43, 
poz. 337) przepis § 1 otrzymuje brzmienie następu
jące: 

,,§ 1. N a cele, przewidziane w ustawie z dnia 
28 . grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. 
U. R. P. z 1926 r. Nr. l, poz. 1) oraz wart. 1 ustawy 
z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieru
chomości ziemskie, przejęte na własność Państwa 
z mocy ustawy z dnia 17 grudnia 192'0 r. o przejęciu 
na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach 
Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 277) 
i wart. 99 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji 
i uporządkowaniu długów rolniczych (Dz .. U. R. P. 
z 1936 r. Nr. S, poz. 59), wypuszcza się I serję 3% pań
stwowej renty ziemskiej w złotych w złocie na sumę 
50.'000.00'0 złotych w złocie". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

164. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 3 marca 1936 r. 

o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe. 

Na podstawie art. 8 i 17 ustawy z dnia 18 mar
ca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębior
stwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. 
Nr. 26, poz. 240), \\( brzmieniu rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. 
o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 84, poz. 617) zarządzam co następuje: 

§ 1. W cenniku, załączonym do rozporządze
nia Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1932r. o usta
leniu taryfy na wyroby tytoniowe (Dz. U. R. P. 
Nr. 119, poz. 978), wprowadza się zmiany następu
jące: 

1) w punkcie I 2 b) 1) po wyrazie "Wisła" doda
je się przecinek i wyraz "Zuch"j 

2) w punkcie I 2 b) 2) w brzmieniu, ustalonem 
w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 
1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 71), po wyrazie 
"Wanda" dodaje się przecinek i wyraz "Nasze". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cię z dniem ogłoszenia. 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
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