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926 ; Dziennik' Ustaw. Poz. 627, 62'8 i, 629. Ng 79. 

!lI. Papierosy: 

I) gatunek luksusowy f\ bez ustnika Mk. 1.600 za t szło 
2) lO F\ z ustnikiem " 1.250 .... lO 

3) " luksusowy B bez ustnika " 1.300 " " .. 
4) lO B z ustnikiem .. 1.050 .. .. lO 

5) " najprzedniejszy fi lO 900.... .. 
6). " B. • .. 750.... ,D 

7) .. przedni fi. .••• 650..... 
8) II przedni B • "" 550.. lO " 

9) .. średni H. • • .. 500 .. " .. 

IV. Tytonie krajane: I 
'T) gatunek luksusowy. • . Mk. 1.200.000 za 1 kg. 
2) " najprzeclniejszy... 1.000.000 .. .. " 
3) lO przedni . ... 800.000".. lO 

4) .. średni 1\ ... 540.000.... .. 
5).. " B (f~kowy).. 320.000.... .. 
6).. "C (fajkowy)" 230.000.... .. 

V. Tytoń do żucia: Mk. 320.000 za 1 khogram. 

VI. Machorka: Mkp. 270.000 za 1 kilogram. 

VII. Tabaka do zażywania: 

1) gatunek przedni • • • • Mk. 130.000 za 1 kg. 
2) " średni... ,,80.000 .. " .. 

\ 

§ 3. Zapasy wyrobów tytoniowych oklejonych 
opaskami monopolowemi, jakie w dniu wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia znajdować się b«::dlł 
na składzie VI prywatnych fabrykach wyrobów tyto
niowych, tudzież w fabrycznych składach tychże fei.
bryk, podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w wy
sokości różnicy mi«::dzy dotychczasową a nową ceną 
opasek monopolowych. 

Takiemu samemu opodatkowaniu podlegają za
pasy opasek monopolowych w fabrykach. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iyde 
z dniem 13 sierpnia 1923 roku. 

Minister SkGlrbu: H. Linde 

628. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia 3 sierpnia 1923 r. 

w przedmiocie taksy aptekarskiej. 

NlS mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sani
t8rnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz; P. P. P. N~ 63, poz. 
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371), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dn. 18 
grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r. N2 5), : 
art. 380 ros. ustawy lekarskiej (Zbiór praw t. XII( 
1905 r.), §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej 
oraz rozpoTząazenia Rady Ministrów z dn. 6 marca 
1922 r. (Dz~ U. R. P. N2 21, poz. 169) zarządza się 
-co oas~p\.lje: · . 

§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia 
Mjnistra Zdro'łł'a Publicznego, wydanego w porozu
mieniu z Min~trem b. Dzie lnicy Pruskiej z dn. 20 
styGnia 1922 .r. w przedmiocie wydawania 1: aptek 
~~rodków leczriczych oraz określania ich ceny (Dz. 
U. R. P. N2 11, poz. 10), mogą za środk i lecznicze 
i naczynia pob~rać ceny o 50% wyższe od cen wy
znaczonych na nie w rozporządzeniu Ministra Zdro
wia Pubiicznego z dn. 12 lipca 1923 r. w przedmio
cie taksy aptek~skiej (Dz. U. R. P. N2 79, poz. 554). 

§ 2. Rozp('!)rządzenie niniejsze wchodzi w zycie 
l dniem ogłosz,el,Ja. 

Kierownik Mlnist<$'stwa Zdrowia Publicznego: Buja/ski 

629. 

Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczaja 
nego Komisarul do spraw walki z · epi

demjami 
z dnia 3 sierpnia 1923 r. 

w przedmiocie utr.tymanła czystości w teatrach 
iwietlnych. 

Na zasadzie art .. 2, art. 3 p. c i art. 8 ustawy 
z dnia 14 lipca 1920 f. o utworzeniu Urzędu Naczel
nego Nadzwyczajnego Komisarza · do spraw walki 
z epidemjami (Dz. U. I\!. P. N2 61, poz. 388) zarządza 
sit; co nast«::puje: 

§ 1. K,ierownicy teatrów świetlnych winni za
rządzać przynajmniej mz na tydzień zmywanie po.) 
dłóg 50f0 rozczynem karbolu lub krezolu, albo tez 
rozczynem nafty w stqsunku l litr nafty na 15 lit
rów (kubeł) wody. 

§ 2. Winni przekroczenia niniejszego rozpo
rządzenia podlegają karae przewidzianej wart. 8 
ustawy z dnia 14 lipca 1~120 r. (Dz. U. R. P. Ni 61, 
poz. 388). 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Naczelny Nadzwyczaj~ Komisarz ' do spraw 
walki z epidellljami: Buja/ski 
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