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nych i górniczo-hutniczych nabierają mocy prawnej 
po zatwierdzeniu przez Ministra Pracy i Opieki Spo
łecznej, oraz Ministra Przemysłu i Handlu. 

W sprawach zaś dotyczących higjeny ogólnej 
I higjeny zawodowej, oraz w sprawach odnoszących 
się do statystyki wypadków przy pracy, lecznictwa 
ich, określenia stopnia uszkodzeń, uchwały Komisji 
M: ędzyministerj Jnej na bierają mocy prawnej po za
twierdzeniu przez Ministra Zdrowia Publicznego, Mi
nistra Przemysłu i Handlu ' oraz Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej. 

§ 8. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po· 
leca się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

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

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Kierownik Ministerstwa Pracy i opieki Społecznej: 
L. Darowski 

634. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia · 7 sIerpnia 1923 r. 

VI przedmiocie taksy aptekarskiej. 
(Prace -przy 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), § 1 aLlstijackiE~jusfawy - aptekMski'er z nn. elS· 
grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r. N2 5), 
art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw 
t, X 111 wyd. 1905 r.), oraz §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy 
prżemysłowej zarządza si~ co następuje: ' 

, . 
§ 1._ Osoby, wymienion~ w § 1 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 22 stycznia 1922 r., 
wydanego w porozumieniu z Millistrem b. Dzielnicy 
Pruskiej w przedmiocie wydawania z aptek środków 
leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P~ 
N2 11, poz. 100), mogą za pracę przy · racepturze 
pobierać ceny maksymalne o 50°/0 wyższe od cen 
jakie obowiqzywaly zgodnie z postanowieniem roz
porządzenia Ministra Zdrowia Publicznego. w przed
miocie taksy aptekarskiej z dnia 12 lipca 1923 ~. 
(Dz. U. R. P. N2 70, poz. 554). • . . ' 

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

\ 

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: Buja/ski 

635. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Prze
mysłu i Handlu 

z dnia 9 si~rpnia 1923 r. 

W przedmiocie mnożnika celnego normalnego 
i zniżonego. 

Na mocy art. 14 rozp,orządzenia z dnia 11 czerwca 
1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N251, poz. 314) 
zarządza si€; co następuje: 

~ .1. Wysokość dopłaty walutowej normalnej 
(mnozmka celnego normalnego), której podlegają 
towary wyszczególnione w § 1 rozporządzenia Mini
strów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 lipca 
1923 r. (Dz. U. R. P. N2 68, poz. 532), określa się 
do nowego ~arządzenia na 3.599.9000/0 agio czyli 
mnożnik ::>6.000.' . . . 

§ 2. Towary nieobjęte wykazem, zawartym 
w § 1 rozporząc.izenia (Dz. U. R. P. N2 68 poz. 532), 

. ani obowiązującym w danej chwili ' rozporządzeniem 
Ministrów Skarbu oraz Prze·myslu i Handlu z dnia 
28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. 
N:! 66 poz .. -517),opłacając/o -z dopłatą waluŁowct 
zniżoną, wynoszącą 75°jonormalnej azetem 2.699.900°/0 
czyli mnożnik 27.000. 

§ 3. Rozporządzenie ~i~iejsze ~d,~dzi vi życie 
4 dnia po ogłoszeniu. 

.. -.Jednocześnie -, z ' dniem-o wejśda o wżyeie-c ninlej .. ,,,,-
szego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozpo· 
rządzenie z dnia 26 lipca 1923 r. w przedmiocie 
mnożnika celnego normall)ego i zniżonego (Dz. U. 
R. P. N2 75 poz. 592). 

Minister Skarbu: H~ Linde - . 

Minister Przemysłu r -Handlu: W. Kucbarski 

Sprostowariie. 

W Dz. U. R. P. N2 76, poz. 600 \ jak w spisie ' 
treści (str. ·879) tak · i w nagłówku rózp'Orządżenia 
Rady Ministrów z ,dnia 23 ' lipca 1923 r. między ' slo-, 
wami: "djet" i "doW€;gier" wnięść należy - słowa: 
"dla funkcjonarjusz6wpaństwowych. odbywających 
podróże służbowe". .. 

. . ~ . 
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