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Ograniczenie odpowiedzialności kolei po myśli ustępu II, 10) rozpo
rządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towa
rowej między stacjart;li kolei polskich i czeskoslowackich (Dziennik Ustaw 
z \1919 r. N!! 83, poz. 455), ostatnio przedłużone rozporządzeniem z dnia 
7 października 1920 r. do końca grudnia 1920 r. (Dziennik Ustaw z 1920 r. 
N!! 97 poz. 645) przedłuża się do końca stycznia 1921 r. 

Minister Kolei Żelaznych: 
w z. 1. Eberhardt 

62. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 20 stycznia 1921 roku 

w przedmiocie zmiany § 333 ust. t instrukcji sądowej i punktu 
12 instrukcji dla organów wykonawczych w b. dzielnicy austrjackiej. 

Na podstawie art. XLI ustawy, wprowadzającej ordynację egzekucyjną 
z dnia 27 maja 1896 N!! 78 Dz. Pr. P. zarządzam co następuje: 

§ t. W par. 333 ust. 1 rozporządzenia b. Ministerstwa Sprawiedliwości 
w Wiedniu z dnia 5 maja 1897 N!! 112 Dz. Pr. (instrukcja sądowa), słowa 
,,500 zł." i w punkcie 12 rozporządzenia b. Ministerstwa Sprawiedliwości 
w Wiedniu z dnia 10 maja 1910 N!! 9 Dz. Rozp. (instrukcja dla organów 
wykonawczych): słowa ,,1000 k." zastępuje się słowami "10.000 marek 
polskich". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło~zenia. 

Minister Sprawiedliwości: 
w z. Dr. ]. Morawski 

63. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego 
z dnia 20 stycznia 1921 r. 

w przedmiocie kontroli nad produkcją i sprzedażą środków leczni
czych i opatrunkowych, wód mineralnych i trucizn oraz nad pro

dukcją kosmetyków. 

Na mocy art. 11 i p. 13 art. 2 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dn. 19 
lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. N!! 63, poz. 371), art. 7 ustawy o organizacji 
władz administracyjnych II instancji z dn. 2 sierpnia 1919 r. (Dz. Praw P. 
P. N!! 65 poz. 395, oraz art. 1 ustawy z dn. 3 grudnia 1920 r. o tymczaso-
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wej organizacji władz administracyjnych II instancji na obszarze b. Króle
stwa, Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład 
Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy (Dz. U. R. P. N2 117 
poz. 768), zarządzam co nast~puje: 

I\rt. 1. Kontrola nad działalnością zakładów produkcji i sprzedaży
środków leczniczych i opatrunkowych, wód mineralnych, oraz nad wyro
bem kosmetyków i obrotem trucizn należy do państwowych władz admi
nistracyjnych II instancji. 

Wykonywanie tej kontroli powierza si~ inspektorom farmaceutycznym .. 
Prawa i obowiązki inspektorów farmaceutycznych oraz stosunek ich 

do innych władz państwowych określają osobne instrukcje. 

I\rt. 2 . . Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na cbszarze b. zaboru 
rosyjskiego i austrjackiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Dotychczasowe przepisy, o ile są sprzeczne z postanowieniami niniej
szego rozporządzenia tracą moc obowiązującą. 

Minister Zdrowia Publicznego: 
. w z. Chodźko 

Tłoczono", Drukarni Pań stwowej 
z polecenia Minis!ra Sprawiedliwości. 12534 P 

Cena 8 mk. 




