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wydawania przepisów o przewozie pasażerów, ba·
i towarów oraz ustalania taryf przewozowych
na kolejach polsl,ich (Dz. P. P. P. N!,l 14, poz. 152)
i w perozumieniu l Ministrami Skarbu Ofaz Przemy·
słu i Handlu, zarxąclZłl się co nastąpuje:

we

gażu

§ 1 . •Z ~ażnością od 1 grudnia 1923 r. nąleży
wprowadldć

do rozporządzenia MińisŁra Koiei Zelaznych z dnia 13 sierpnia 1923 r. ogłoszonego w Dzienn!l\u Ustaw R. 1'. z dnia 21 sierpnia r. b. Ng 82 poz.

uzupełnienie nastGPujące:
W rozdziale C. Po~tanowienia
W punkci~ 3 Treść listu przewozowego

644,

szczególne,

(Hrt. 6 K. M.)

w u5t~pje pierwszym ząmieścić .po słow::lch: "Petrovi<:e ve Slezsku statni hranice", SłQW;;l: "względnię

I

Tesln stctni
§ 2"

nądrazi."

Rozporządzenie

cie z dniem

niniejsze wchodzi w ży-

ogłoszenią.

Minister Kolei Żelaznych: N050wicz

Minister Skarbu: W. Kuc!Jarski
Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski

1095.
. Rozporządzenie Ministra Zdrowia

".

Pubł!cznego

1096. I
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Publicznego
. z dnia 17 grudnia 1923 r.

w przedmiocie taksy aptekarskiej (prace prz;I
recepturze).
Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P.
N2 63, poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (Austr. Dz. Ust. P.
N!:! 5 z 1907 r.), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej
(ros, Zbiór praw t. Xlii Wyd. 1905) oraz § 78 i 80
niemiec kiej ustawy przelTlysłowej zarządza się co na·
stępuje:

§ 1. Osoby, wymienione w, § 1 rozporzą
dzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 stycznia 1922 r. wyd:mego w porozumieniu z Ministrem
b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny
(Dz. U. R. P. N2 11 poz. 100), mogel za pracę przy
recepturze pobierać ceny maksymalne o 67% wyższa
od cen, jakie obowiązywały zgodnie z postanowieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego
w przedmiocie taksy aptekarskiej z dnia 14 grudnia
1923 (Dz. U. R. P. N:! 124 poz. 1013):
..
niniejsze wchodzi w ży"
traci moc:
obowiązującą rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie
taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. N!! 124 poz. 1013).

§ 2.

Rozporządzenie

cie z dniem ogłoszenia.

z dnia 17 grudnia 1923 r.
VI

1569

Dziennik Ustaw. Poz. 1094, 1095, 1096 i 1097.

_

~

przedmiocie taksy aptekarskiej.

RÓwnocześnie

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 (Dz. P. P. P. NQ 63 poz.
371) § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dnia
18 grudnia 1906 r., (Dz. Ust. NQ 5 z 1907 roku),
art. 380 rosyjskiej usta"Wy lekarskiej (Zbiór praw t.
XIII wyd. 1905) oraz § 78 i 80 niemieckiej ustawy
przemysłowej zarządza się co następuje:

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego:

Osoby, wymienione w . § 1 rozporzą
dzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego
w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej
z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania
z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny
(Dz. U. R. P. N2 11 poz. 100), mogą za środki lecznicze i' naczynia pobiera~, jako ceny maksymalne,
ceny wyszczególnione w załączniku do rozporządze
nia Ministra Zdowia Publicznego z dnia 11 lutego
1923, w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P.
N2 23 poz. 141) z zastosowaniem do nich mnoż
nika 250).

Rozporządzenie

.

§ 1.

. § 2. RozporządzenIe niniejsze VJ~hodzl w ży
cie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc
obowiązującą

rozporządzenie Mini$tra .Z drowia Publicznego z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie
taksy aptekar~kiej (Dz. U. R. P.N2 121, poz. 990).

Kit ..wnik fv\inlsterslwa Zdrowia

Publicznego:

Adamski

I

Adamski

,

1097.
M.inistra Reform Rolnych

z dnia 14 grudnia 1923 r.

w sprawie upoważnienia niektórych kategorjl
mierniczych do wyl,onywania czynności pomia~
rowych, związanych z przebudową ustroju rol-

nego.
Na mocy art. 2 p. g. i art. 28 ustawy z dnia
11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Re~
form Rolnych o organiza cji urze:dów i komisji ziemskich (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 706) zarządza si~ co
następuje:

l,

Do wyk.,Qnywania wszelkich czynności pomiarowych. zwjąza~ch z przebudowZl ustroju rolnego
(parcelacja. komasacja, likwidacja serwitutów, podział
gruntów wspólnych, zamiana gruntów) upoważnia się
nast~pujących mlernlczy~h, zarejestrowanych we wła

§ 1.

ś<:iwych urz~dach:
a) inżynierów mierniczych i mierniczych przysi~głych (geometrów kI. II) na terenie b. za- !

boru rosyjskiego.

