"

~

Ii, - x --

-

124.
.

_. 1

, Ozienhik UlStaW. POt. 1010, 1011; 1012
ris

•

s

ł

2

1509
~

?1h

ż drtia 24 maja 1923 r. (Dz. U R. P. }& 57' poz. 408).

1010.
RozpOrządzenie

ilon.

wjJrdWaaża się nast~pujące żmiany:

Mil1istra Pracy

Społecżnej

a)

Opieki

b)

dnia 26 listopadą: 1923 roku

o . po dwyższeniu opłat, pobieranych od pracodawców przez państwo.we llrzędy pośrednictwa
pra cy łla dCJkOHyWane tapóśredhitz~hia do pracy
tytułein zwrotu kbsztów kancelaryjnych.
.
Na podstawie art. 3 dektt!tli z drt. 27 stycznia
1919 r. o organizacji państwoWych urzędów pośre~

tliehva pracy i gpi~ki nad \vythodźcatfii (Dz. P. 1': P.
N!i 11, poz. 127) i art. 3 tlekretu Komisarjatu Na-

\v punkcie 1) ustępu drugi e go wiersz drugi
wyrazy: ,,1000 marek" zast~ł'uje się wytazami: ,,50.000 matek·";
IN punkcie ~) ustępu drugiego wiersz siódmy
wyrazy: , ,,500 marek" zast puje się wyraz~·
mh ,,20.000 marek".

§ 2.
z dniem

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w zycie
ogłosźenia.

.-.
moc obowiązując4 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych
z dhia 24 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 57, poz. 4O~).
Równocześnie traci

Miftist~t Rolfiittwa i Dóbr PaństWowych:

czeinej Rady Ludowej z dnia 6 lipca 1919 r. o orgańjaatjl biur JJbśrec1hldWa pracy (fyg. Urż. 1919 r.
NlI 29 !'bl. 9.3), żartąt:łta się co następuje:

A. Cbfapowski
,/

7 '

, § 1.. Ópłat~ llstanoWibi1ą § 1 różp6rźąt1zenia
Mitlistr_il pracy i OIJieki gjJól~ttH~j r'dnia 13 wfieś~
ilia i 9~3 r. El porlvJyższehiu opłat, pobierahv.ch ód
pra~Gdaw~{)w przez paflsŁw9W e urzędy psgretlnidvia
pr!ity za dbktiliywa fl e zapa~redni~i~fiia tlo pracy t ytUł~fft zwfotu , kosztóW ,kaftG~latyjnY,ch (Dz. U. R. P.
.!'tę f13 p~z, 741) podWyższa !liCi do 100.000 Itllt

1012.
Rozporządzenie Mihistra Zdrowia
• Publicznego
z dnia 28 łiśtópada 1923 r .

przedmiecie

obowiązkowego

zgłaszania

za-

Maximt.1m awahsu, ustah b\J! ione § 2 tegoż
n:łlj)orząd iEmia , pes.wysla sią do 10.000.000 tfik.

W

§ 3. Rozporządzenie niniejsze v:,chodzi W tycie
z dniem ogłoszenia.

Na podstaWie art. 4 ustawy z dnia 25 lipca
1919 r. w p rzedmiocie zwalczania chorób zakaźnl'ch
o.raz, inh ych chorób, wy,~tępujących nagm innie (Dz.
U. R. P. N2 67, póz. 402) zatządza się co następuje:

§

2,

Mifiister i"raty i O(:lieiti 5fjbtetżli ej: Slo Sltió/tiki
"O '

Rozp()r~~dZ~f1i~

C'

~,

1011.
Mirtieha

ROlhietw~ ł

OÓbr

Pallstwówych.
z dftia

26

listopa da

1923

r.

VI przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia
rOzjemć6w, powoła ny,"" t!.() sZacgwtmla zwietząt; przeznoczony ćh ria zaMćie z tożj}óft.ąd!f! 
fiia Właaity Vi cś lU thlthleftia źai'ailiwych ch 0 -

t!l\ól'thvafl hi:! kur

czyll

tóiyczkę (rubeola).

§ 1. P~ewidziarly art. 3 ustawy z dnia 25 lip·
ca 1919 r. w przean1ltJcie zwalczania chorób zakaź
nych oraz innych chorób, występujących nagminnie
(Dz. U. R. P. N!! 67; pelz. 402) obowiązek zgłaszania
rozciąga się na wszystkie przypadki kuru, czyli ró·,
życżki (rubeoJa).
§ 2. ~btptlrządzel1ie niniejsze wchodzi w Ży.'
eH! ż dniem o9łt)§ze ń l a i oboWiązuje W ciągu 6 mi esi &~y ó d j@fjó (jgłosżeriia.
Kierówni~ Minis tctshva Zdrowia Publicznego:

Adamskt'

r6b zWietzE;cyd't fta boszafi:e 'WojeWOtiitw: jlaf fiańskieg d

l

pótfi~ł'&ldegó.

Na poclst~wi e . ~§ 24 i _~O pwskiej , LlEtawy wyko nawczej z dnia 25 lipca 1911 r. dó ustawy b zwalCzaniu chorób zakainyth U zwierząt (Zbiór ustaw
pruskich str. 149) z arządza się co następuje:

§ 1.

W

paragrafie 22 przepisów wykon a wczych z dnia 12 kwietnia 1912 r. do ustawy wykonawczej o zwalczaniu cho ró b zak a ź n ych u zw ierz ą t
(Dz. Urz. prus. Min. Ro in., Dom en i Lasów-str. 165)
w brzmieniu nadanem mu ro z porząd ze ni e m /Viinistra
b. Dzielnicy Prus~iej z dnia 13 października 1921 r.
w przedmiocie djet i kosztów podróży lekarzy weterynaryjnych i ro zjemców" p owoła nych do szacowania j} ydla z pO"~8du t':horób zakaźnych (D z. U, R.
P. NI! 94, poz. 694), osŁeti1ib ZlTlieriion em rbljJort:ą
dzeniem Ministra Rolnictwa i Dóbr PanstwóWych

1013.
~olponądżenie Ministra

Zdrowia '

Publicznego
z dn ia 4 grudnia 1923 r.
w przedmiocie t aksy aptekarskiej
(Prace, przy, recepturze).
Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasa d niczej ust awy
san itarnej z dn, 19 li pca 1919 r. (Dz , p, P. P. Mg 63,
poz. 371 ). § 7 austrjackiej ustawy aptekn ski e j z dnia
18 g rudn ia 1906 r. (FLlstr, Dz. Ust. P. Ng :i z 1907 r.),
art. ::mo rQ ,';Ylt.k iej uŚta v, y' lek? l'ski ej (ros. Zbi ó r praw
t. Xiil, wyd. i 90;; r. ) oraz §§ 78 i 80 r. i-c rnieck iej
ustawy prZelTl)'s!óW>.:j zart ątlz 7- si~ co ·~f.'\ st~puje:

•

