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N291. Dziennik Ustaw. Poz. 713, 71 4, 715 i 716. 1047 

Dz. U. R. P. N2 95, poz. 510) podwyższa się 
do 150 marek od 100 kg.: 

c) w § 47 opłaty zostają podwyż.szone do: 
11000 mk. od 1 sztuki koni lub bydła rogatego, 
6000 mk. od 1 sztuki owiec lub świń, 
1000 mk. od każdych 2 sztuk ptactwa wszel

kiego, 
2000 mk. od 1 sztuki innych zwierzC\t żywych. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 15 września 1923 r. Równocześnie tracą 
moc oQowiązującą: rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 13 kwietnia 1923 r. § 1 (Dz. U. R. P. N2 47, 
poz. 322) i z 18 lipca 1923 r. ([)z. U. R. P. N2 70, 
poz. 549). 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik 

714. 

Rozporzz:.dienie Rady Ministrów 
z dnia 30 sierpnia 1923 r. 

w przedmiocie przekazania Ministrowi Spraw 
WewnEitrznych prawa do wyda wania rozporzą
dzeń w zakresie magazynowania i ujawniania 

art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (r~s. zbiór praw 
t. XIII wyd. 1905 r. ) oraz §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy 
przemysłowej zarządza się co następuje: 

§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenią 
Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 22 stycznia 1922 r., 
wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy 
Pruskiej w przedmiocie wydawania z aptek ś rodków 
leczniczych oraz ' określania ich ceny (Dz. U. R. P. 
N2 11, poz. 100), mogą za pracę przy reoepturze, 
do cen ustanowionych w załączniku do rOZ'porządz@
nia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 sierpnia 
1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. 
P. N!! 88, poz. 693) doliczać 30%. 

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

'~Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: Bujalski 

716. 

Rozporządzenie Ministra , Rolnictwa 
Państwowych 

z dnia 7 września 1923 r. 

Dóbr 

, zapasów przedmiotów powszedniego użytkU:. - wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
.. . ", i Handlu w przedmiocie nor.m szacunhowych 

Na za~adz~e art. 2 1. ,3 us.tawy z 2 h[>ca 1920 r. zwierząt domowych dla wymiaru podatku pro-
o zwalczamu lichwy WOjennej (Dz. U. R. P. N2 67, , centoweQO ' 
poz. 449) w brzmieniu ustawy z dnia 5 sierpnia .... . 
1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dn. 2 lipca Na zasadzie art. 1178 Ustawy Lekarskiej (Zb. 
1920 r. o zwelczaniu iichwy wojennej '(Dz. U. R. P. N2 69, Praw b. Cesarstwa Rosyjskiego T. Xlii wyd. 1905) 
poz. 618) zarządza si~ co nast~puje: ' W brzmieniu nadanem mu ustawą z dnia 18 listopada 

§ 1. Mini,strowi Spraw . Wewnętrznych przeka
zuje się prawo do wydawania rozporządzeń w za
k~esie magazynowania i ujawniania zapasów przed
miotów powszedniego użytku. 

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

§ 3. Wyk~nanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowj Spraw Wewnętrznych. 

Prezes Rady Ministrów: Wito.! 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiel'nik 

715. 

Roz,porządzenie }V\inistra Zdrowia 
Publicznego 

z dnia 3 września 1923 r. 

w 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), § 7 austrjad;i :.:j ustawy aptekarskiej z dn. 18 
grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. p. z 1907 r. N2 5), 

1921 I. W przedmiocie zmiany art. 1178 Ustawy Le
kar:skiej (Dz. U. R. P. N2 99, poz. 712) oraz rozpo· 
rządzenia ' Raqy Min istrów z dnia 21 lipca 1922 r. 
o rozciągniędu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy 
oboWiązującej ustawy z dnia 18 listopada 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 60, poz. 541), zarządza si~ co na
stępuje: 

§ 1. Ustanawia się następujące normy s~acun
kowe zwierząt domowych w celu wymiaru podatku 
procentowego: 
a) za buhaje, woły i krowy. . • • 5.0b0.000 mk. 

(podatek w wysokości 20f0 wynosi 100.000 ,,) 
b) za jałownik od 1/2 r. do '2 lat. : 2.000.000 " 

(podatek w wysokości 2°/0 wynosi 40.000,,) 
c) za cielE:ta do 1/2 roku. . . . . 1.000.000 " 

(podatek w wysokości 1°10 wynosi 10.000,,) 
d) za owce i kozy . . . . . . . 600.000 " , 

~ (podatek w wysokości 1°10 wynosi 6.000" ) 
ej za jagnięta i koźlęta . . . .. 200.000 " 

, (podatek w wysokości 1% wynosi 2.000" ) 
f) za świnie . . . . . . . . . 4.000.000 " 

(podatek w wysokości 2% wynosi 80.000,,) 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obo
wiązującą na obszarze b. zaboru rosyjskiego z dniem 
ogłoszenia . 

Równocześnie traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych 


