..
Dziennik Ustaw. Poz. 553 i 554.
tł 70.
_:----------------------------------------------~--------------------------~~~~
§ 8. O Il€ Okr~gowy Urząd Ziemski uzna hipoteczne zabezpieczenie pożyczki za potrz~bne, dłużnik

obowitlzuje się zabezpieczyć pożycz\<<:: na 1 N. Dzi ał u tV wykazu hipotecznego należącej do niego meruw formie aktu jednostro nneg o na rzecz Skarbu Państwa wraz z 10°/0 I<aucją na zabezpieczenie
nieuprzywilejowanych procentów i kosztów pod rygorem natychmiastowej wymagaln ości całej udz ielonej
. pożyczki. O ileby n ieruchomość nie miała urządz onej hipote ki, dłuż nik obowiązuje się wyw ołać pierwiastkową regulacj ę takowej i zabezpieczyć należność Skarbu Państwa w sposób wyżej wskazany pod rygo rem
wymagalności całkowitej należno ś ci z tytułu udzielonej .pożyczki.
.
§ 9. Dla wszystkich sporów, mogących wynIknąć z umowy niniejs zej strony u z nają wyłączną
właści wość Sądu Okręgowego w _. ____ .____ ..............____ ...._ ..... __
, chomości

.
Załłłcznłk 3 40 § S roz~ . Pr. al. Un
ll!!m. z dni~ JON 1923 r. poz. 553.
Wzór dla b. zaboru lWstrjacklegQ.
•

S KRY P T

I 1
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MY.

,

.

do § 7 według brzmienia załącznika 2-

§ 8.

Dłuż,nik (imi~ i nazwisko)_ .. _. __._ ...._._
.. _._ ...__ ___ ....._ .._..... _ ......
. ._"...... _ _
niniejszem prawo zastawu:' a dla sumy mk. _ .............____.__ (suma wypłaconej poźyc:zkj) wraz
z 4% od dn ia -......-....-............. wypłaty pożyczki) oraz kosztami sądowemi i egzekucyjnemi; b) dla kaQ(;ji
w sumie maręk
.. _......... (dziesięć procent sumy pożyczkowej) dla wszelkich innych kosztów
i należytości, którym nie służy prawo pierwszeństwa sumy kapitałowej i zezwala, ażeby powyżs~ prawo
zastawu wpisanem zostało w stanie biernym nieruchomości, objętej w. h. 1 _....... __......_ ..~____ .....-,-._ ..__ _
ks. gr. gm. kat. ........ _._____ _ _ __

ust~sna,wia

§ 9.

Dla wszystkich sporów, mogących wyniknąć z umowy niniejszej, str,ony uznaj~ wył~(;n~
rzeczowo właściwego we Lwowie.
\

właściwość Sądu

554.

Rozporz"dzenie Ministra Zdrowia
Publicznego
z dnia 12 lipca 1923 r.
W

przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej usbnvy 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. U. P. z 1907 r.
Ni 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (Zbiór
praw t. XIII 1905 r.), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy
przemysłowej oraz rozporząd.zenia Rady Ministrów
z dnia 6 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 21, poz. 169)
zarządza sit; co nast~uje:
.

§ 1. Osoby, wymlerlione '" § 1 rozporzqdzenla Ministra Zdrowia Publicznego. wydanego w porozumlemu z Mini~trem b. Dzielnicy Pruskiej :z: dnia
20 styclnia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek
.rodków leczniczych· oraz określenia Ich ceny (Dz.

mogą ;~a wszystkie środki
lecznicze i naczynia pobierać c{my wyższe od cen
wyszczególnionych na nie w załąc:miku do rozporzą
dzenia Ministra Zdrowia , Publiczne~lo z dnia 11 lutego
z uwzględnieniem rozporządzenia :t dnia 10 marca,
'z dnia 10 kwi:tnia, z dnia 28 k1ietnia i z dnia
1 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. (!!N!! 23, 30, 45,
52 i 57 poz. 141, 187, 309, 364 i 41".1) o 100%, oraz
za prac~ przy recepturze do cen ustanowionych
w załączniku do rozporządzenia MInistra Zdrowia
Publicznego z dnia 19 stycznia 1923 r. w pzedmłocie
taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. 1'& lQ, poz. 67) mogą doliczać 540%.

U. R. P. N!! 11, poz. 100),

Rozporządzenie niniejsze wcllodzJ w tycie
ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowh,·

, § 2.

z dniem
zującą

rozporządzenie

Ministra

Z~rowia t

Publicznego

z dnia 16 c:zerWC8 1923 r. w przedmJocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. Na 63. poz. 477).
Kierownik Ministerstwa Zdrowia PubticznegQ: Buj<116ki

________wi1~z.~a. ~łp<:zono w Druk.mł P'l\stwOw.r z pol;~,nl. ",",",.lr. sp~a,włe~l~o!(:'• . -:: :::~i7'56P
K~mto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności H2 30130.
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