
Nr. 45. Dziennik Ustaw. Poz. 332, 333, 334 i 335. 749 

3. Wyroby koszykarskie ob
jęte poz. 41, stanowiące opa
kowanie towarów wywożo
nych zagranicę oraz wyro
by koszykarskie wysyłane 
zagranicę w paczkach pocz
towych o wadze paczki 
nieprzekraczającej 2 kg 
brutto . 

8) Jednocześnie zastępuje się w ty
tule uwag do grupy V wyraz 
"uwaga" wyrazem "uwagr'. 

bez cła" 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie 14 dnia po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

333. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 6 czer-wca 1936 r. 

o zmianie taksy dla pisarzy hipotecznych. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 14 lipca 
1920 r. w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy 
hipotecznych (Dz, U. R. P. Nr, 67, poz. 451) w brzmie
niu, ustalonem art. 50 rorzporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r, o unormo
waniu właściwości władz i ' trybu postępo,wania 
w niektórych działach administracji państwowej (Dz. 
U. R. P. Nr. 110, poz. 976), zarządz,am co następuje: 

§ t. W § 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 10 marrca 1924 r. o taks:ie dla pisarzy 
hipotecznych (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 264) po wy
razie "działów" wst.awia się wyrazy: "o ujaWirlienie 
wzmianki, że wie'rzytelność hipoteczna stanowi za
bezpieczenie posiadaczy listów z,CiJsbwnych lub obli
gacyj,". 

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

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski 

334. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 10 czerwca 1936r. 

o stroju urzędowym komorników sądowych. 

Na podstawie art. 265 § 3 prawa o ustroju są
dów powszechnych z dnia 6 lutegO' 1928 r. (Dz. U. 

R. rp. z 1932 r. Nr. 102, poz. 863) zarządzam CO' na
stępuje: 

§ 1. Ustalony w § 6 rozporządzenia z dnia 
31 grudnia 1935 r. Q stroju urzędowym komornikó-.. v 
sądowych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 9, poz. 93) ter
min 1 lipca 1936 r., od którego komornicy obowią
zani są używać przewidzianego tern rozporządze
ni(,m sitroju urzędowego przenosi się na dzień 1 paź
dziernika 1936 r. przyczemkomornicy, którzy strój 
taki jeszcze przed tym terminem będą posiadali, mo~ 
gą gO' używać, począwszy od dnia 1 lipca 1936 (. 

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

Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski 

335. 

OBWIESZCZENIE 
. MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 17 kwietnia 1936 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitegO' tekstu rOZPQrzą" 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 

1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych. 

Na podstawie art. 122 ust. (2) i (3) pkt. 7) roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
28 grudnia 1934 r. o uno'rmQiWaniu właściwości władz 
i trybu postępowania w niektórych działach admini
sŁracjipaństwowej (Dz. U. R. P. Nr. 110, po'z. 976) 
Qgłaszam jednolity tekst rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. Q izbach 
przemysłowo-handlowych (Dz. U. R. P. Nr. 67, 
poz. 591) z uwzględnieniem zmian i uzupełnień, wprQ
wadzonych nowelami: ustawą z dnia 10 marca 1932 r. 
(Dz. U. R P. Nr. 29, poz. 292), ustawą z dnia 24 marc~ 
1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 210) i ustawą 
z dnia 10 marca 19314 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 203). 
Qraz wynikających z ustawy Sejmu Śląskie,go z dnia 
17 maja 1933 r., ogłosz.()!j'lej w Dzienniku Ustaw Slą~ 
skich z dnia 25 maja 1933 r. Nr. 15, poz. 26 i p,owo~ 
łanej w oświadczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
12 lipca 1933 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego 
na wejście w życie na obsz:arze województwa ślą~ 
skiego rozporządzenia P,rezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlo~ 
wych (Dz. U. R. ,p. z 1933 r. Nr. 56, poz. 429), tudzież 
wprowadzonych art. 81 rozporządzenia Prezydenta 
RzeczYPQspolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o unor~ 
mowaniu właściwości władz i trybu postępowania 
w niektórych działach administracji państwQwej . (Dz. 
U. R. P. Nr. 110, p'oz. 9t61,-z zastosowaniem kolej
nej numeracji artykułów . i ustępów. 

MiniSlł:er Pr:ze:mysłu i HaM.lcl1w: Roman Górecki 


