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Dziennik Ustaw. Poz. 855, 856 i 857.

urzędów miar (Dz.

U. R. P. N2 51 , poz. 358) ze zmiawprowadzone mi rozporządzeniem Ministra
Przemysłu i Handlll z dnia 19 czerwca 1923 r.
w przedmiocie zmian w rozporządzeniu z dnia 1 maja 1923 r. o opłatach za czynno ści urzędów mi ar
(Dz. U. R. P. N2 63, poz. 488), podw yżs za się o 19000j0.
nami,

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 25 października 1923 r.
Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporzą
dzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 wrześ
nia 1923 r. o pod wyższe niu opłat za czynności urz~·
dów miar (Dz. U. R. P. N!! 98, poz. 781).
.
Minister Przemysłu

dażn ą tych przetworów należy ustalać w sposób
wskazany w przepisa ch § 16 rozpo rzą d ze n ia Ministra
Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumie niu
z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z d n. 20 stycznia
1922 r. (Dz. U. R. P. N2 11 poz. 100).
Roz por ządzenie nin,iejsze wchodzi w życie
dni a 25 października 1923 r. Równocześn i e traci moc
obowi ązu jącą rozporządzenie Minist ra Zdrowia Publicznego z dn. 7 października 1923 r. w p rzedmiocie

f

§ 3.

taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. N!! 103, po z. 808).

.,

Kierownik tł\inisterstwa Zdrowia Pub licznego: Buja/ski

Handlu: Szyd!owski

857.
,Rozporządzenie

Ministra Zdrowia
Publicznego

856.
Rozporządzenie

Ministra Zdrowia
Publicznego

z dnia 17
W

paźdz iernika

z dnia 18

(Prace przy recepturze). -

1923 r.

przedmiocie taksy aptekarsl<iej.

§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozporządze
nia 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 pobierać, jako ceny maksymalne, ceny
wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia
Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 lutego 1923 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. N!! 23,
poz. 141) z zastosowaniem do nich mnożnika 50.
Pozycję

1923 r.

w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. N!! 63,
poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy aptEkarskiej
z dnia 18 grudnia 1906 r. (Dz. U. P. N2 5 z 1<j07 r.),
art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (Zb iór praw
t. XIII, wyd. z 1905 r.), oraz §§ 78 i 80 niemieckiej
ustawy przem ysłowej zarządza się co następuje:

§ 2.

października

"surowice i szczepionki wyrobu

Państwowegp Zakładu Wyrobu Surowic" wykreśla się
z załącznika do rozporządzenia z dnia 11 lutego
1923 F. (Dz. U. R. P. N!! 23 poz. 141); cene: sprze-

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasa dniczej ustawy
sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. N!! 63,
poz. 371), § 7 austrjackiej ustawy apteka rskiej z dn. 18
gru dn ia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z 1907 r. N2 5),
art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw
t. XIII wyd. 1905 r.), oraz §§ 78 i 80 niemieckiej
ustawy przemysłowej zarządza się co na stępuje:

§ 1. Osoby, wymienione w § 1 rozp o rządzenia
f"\inistra Zaro"via Publicznego z dn. 20 stycznia 1922 r.,
wydanego w po rozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy
Pruskiej w prze~rńiocie wydawania z aptek środków
leczniczych o raz określania ich ce'ny (Dz. U. R. P.
N2 11, poz. 100), mo gą za pracę przy re cepturze
pobierać ceny maksymalne o 83%
wyż s z e od cen, jakie obowiązywały zgodnie z postanowie nie m rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie taksy aptekarskiej z dnia 4 p a ź d z iernika 1923 r.
(Dz. U. R. P. N2 102 poz. 803).
Rozporządzenie niniejśz e wchodzi w życie
października 1923 r. Ró wn ocze ś nie traci moc
obowiązującą rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 4 października 1923 r. w przedmio-

§ 2.

dnia 25

cie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. NI! 102 poz. 803).
(

.

Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: Buja/ski

,'
Warszawa.

Tłoczono

w Drukarni

PlIństwowej

Konto czekowe Pocztowej Kasy

z polecenia Ministra

Oszczędności

Spraw i edliwości.
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