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§ 2. Wykonanie nInIejszego
Sprawiedliwości

rozporządzenia

porucza , się ,Iv'\inistrowi

i Ministrowi b. Dzielnicy Pr uskiej.
Prez ydent Ministrów:

A . Ponikowski.
Minister

Sprawiedliwości:

S obo 'ewski
Minister b. Dzielnicy Pruskiej :

W ybicki

R ozporządzenie

652.
Ministra b. Dzielnicy Pruskiej

z dnia 9

pa ź dz i ern i ka

w przedmiocie zm iany taryfy

opłat

1921 r.

d la lekarzy dentystów.

Na podstawie § 80 ust. 2 niemieckiej ustawy p rocederowej i art. 6,
p. b ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej o rganiza c ji zarz ąd u
b. dzi eln icy pruskiej (Dzien. Praw P. P. N2 64, poz. 385) zarządza się co
następuje:

§ 1. Opłaty, wymienione w taryfie opłat dla aprobowanych lekarzy
dentystów z dnia 12 stycznia 1920 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy
Pruskiej N2 10. poz. 95), podwyźsza się czterdzi e sto krotnie, z wyjątkiem po·
zy cji 5, którą podwyższa się sześćdziesięciokrotnie.
niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia. Jed ·
traci moc obow i ązującą rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy
Pruskiej z dnia 28 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian taryfy opłat dla le·
karzy den tystów (Dz. Ust. Rz. P. N2 67, poz. 436.

§ 2.

Rozporządzenie

nocześnie

Minister... b. Dzielnicy Pruskiej:

Dr.;.

Trzciński

653.
Rozpo rządzenie

>Ministra Skarbu i Ministra
i

z dn ia 13

Przemysłu

I-łandl1J

października

w przedmiocie ulg celnych dla

1921 roku

taśm

plecionych ze

s łomy .

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 19 19 r.
Rady Ministrów z d. 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:

uchwały

§ 1. Rozporządzenie Ministra Skarbu i Min istra Przemysłu i Handlt.t
z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. Ust. R. P. N270,
poz. 471) uzupełnia się w sposób następujący:

J

